LỄ KHAI MẠC & PHIÊN TOÀN THỂ
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:
AN TOÀN THÔNG TIN CHO NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ BỀN VỮNG
7:30 - 12:00, Thứ Năm, 23 | 6 | 2022

Địa điểm: KS. JW Marriott, Hà Nội

CHỦ TRÌ:


Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông
07:30



ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:00 - 08:20



THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:30

 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

08:35

 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:50
08:50



BÁO CÁO CHÍNH

 - THAM LUẬN: “CÁI GIÁ” CỦA KIỂM THỬ XÂM NHẬP
- DEMO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP: KHÔNG TIN AI HẾT - HẬU QUẢ LỚN TỪ SAI LẦM NHỎ
Ông Phương Nguyễn, Sáng lập viên, ECQ

09:20



LỄ KHAI TRƯƠNG NỀN TẢNG ĐIỀU PHỐI XỬ LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA

09:30



TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

09:45

 AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

10:05

 XU HƯỚNG TỘI PHẠM MẠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2023
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao, Bộ Công an

10:25

 PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN
TẢNG SỐ VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ
Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)

10:45

 BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÀI SẢN SỐ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ông Lê Hoàng Đương - Giám đốc Trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin - Công ty Hệ thống Thông tin
FPT (FPT IS)

11:05

 TỌA ĐÀM PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH AN TOÀN NỀN TẢNG SỐ
Điều phối: Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam
Thành phần tham dự:
- Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Hiện đại hóa Công nghệ Ngân hàng, Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
- Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc, VNG
- Ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)
- Ông Phó Đức Giang, Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

12:00





KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ

OPENING CEREMONY & KEYNOTES
CONFERENCE AGENDA:
CYBER SECURITY FOR NATIONAL DIGITAL PLATFORMS: CREATING A SUSTAINABLE DIGITAL FUTURE
7:30 - 12:00, Thursday, June 23 | 2022

Add: JW Marriott Hotel, Hanoi

CHAIRED BY:


Mr. Nguyen Huy Dung, Vice Minister, Ministry of Information and Communications
07:30



DELEGATE REGISTRATION

08:00 - 08:20



EXPOSITION TOUR

08:30

 VIP INTRODUCTION

08:35

 OPENING REMARKS
Mr. Nguyen Huy Dung, Vice Minister, Ministry of Information and Communications

08:50
08:50



KEYNOTES

 - THE “COST” OF REVERSE PENETRATION TEST
- LIVE DEMO: TRUST NOBODY - BIG IMPACTS FROM SMALL MISTAKES
Mr. Phuong D Nguyen, Founder & Chief Security, ECQ

09:20



INAUGURATION CEREMONY OF NATIONAL INCIDENT RESPONSE PLATFORM

09:30



TEA BREAK

09:45

 VIETNAM'S DIGITAL TRANSFORMATION AGENDA AND CYBER SECURITY LANDSCAPE IN THE PERIOD OF
2021-2022
Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and
Communications

10:05

 THE CYBERCRIME TRENDS IN THE PERIOD OF 2020 - 2023
Colonel Dr. Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director, Department of Cyber Security and High-tech Crime
Prevention, Ministry of Public Security

10:25

 THREAT INTELLIGENCE: THE KEY TO PROTECTING NATIONAL DIGITAL PLATFORM AND DIGITAL PRIVACY
Mr. Le Quang Ha, Deputy CEO, Viettel Cyber Security

10:45

 PROTECTING DATA AND DIGITAL ASSETS IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION
Mr. Le Hoang Duong, Director of Cyber Security Center, FPT Information System Corporation

11:05

 EXECUTIVE TALK
Moderator: Mr. Le Cong Phu, Vice Director, Viet Nam Cybersecurity Emergency Response Teams/
Coordination Center (VNCERT/CC)
Panelists:
- Mr. Pham Anh Tuan, Member of Board of Directors cum Director of Banking Technology Modernization
Board, Vietcombank
- Mr. Nguyen Le Thanh, Vice President, VNG
- Mr. Le Quang Ha, Deputy CEO, Viettel Cyber Security
- Mr. Pho Duc Giang, Director, PwC Vietnam Cybersecurity Ltd.

12:00





END OF KEYNOTES

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ: MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC
13:00 - 17:00, Thứ Năm, 23 | 6 | 2022

Địa điểm: KS. JW Marriott, Hà Nội

CHỦ TRÌ:
 PGS.TS, Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ
13:00



ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:25

 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:30

 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
PGS.TS, Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban
Cơ yếu Chính phủ

13:40

 GIÁM SÁT, BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG YẾU
QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban
Cơ yếu Chính phủ

14:00

 DIỄN TẬP ĐỘI ĐỎ/TÍM NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG MẠNG
Ông Tim McKenzie, Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Giảng viên Học viện SANS

14:20

 CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Ông Xiaoxin Gong, Chuyên gia cao cấp, Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei

14:40

 AN TOÀN THÔNG TIN CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ: GÓC NHÌN MỚI
Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên gia giải pháp, Fortinet Việt Nam

15:00



TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:20

 TRELLIX XDR - NỀN TẢNG VẬN HÀNH BẢO MẬT - MÔ HÌNH PHÒNG VỆ THÍCH ỨNG
Ông Vũ Ngọc Anh, Chuyên gia cấp cao, Trellix

15:40

 CÁC GIẢI PHÁP GIÁM SÁT AN TOÀN CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Bà Yaki Yang, Giám đốc dự án, Hikvision

16:00

 SASE: GIẢI PHÁP BẢO MẬT TOÀN DIỆN CHO LÀM VIỆC TỪ XA - XU HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊ
Ông Vũ Anh Tiến, Chuyên gia chính mảng an toàn bảo mật, Frost & Sullivan

16:20

 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Tiến sĩ Nguyễn Viết Phan, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh
mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ.
Thành phần tham dự:
- Ông Bùi Danh Tuyên, Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ.
- Ông Phùng Văn Trọng, Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông vận tải.
- Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
- Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên gia giải pháp, Fortinet Việt Nam
- Ông Tim McKenzie, Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Giảng viên Học viện SANS

17:30



KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

CONFERENCE SESSION 1
INFORMATION SECURITY FOR DIGITAL GOVERNMENT: GOALS AND CHALLENGES
13:00 - 17:00, Thursday, June 23 | 2022

Add: JW Marriott Hotel, Hanoi

CHAIRED BY:
 Assoc. Prof. PhD. Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, Vietnam
Government Information Security Commission
13:00



DELEGATE REGISTRATION

13:25

 VIP INTRODUCTION

13:30

 OPENING REMARKS
Assoc. Prof. PhD. Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring,
Vietnam Government Information Security Commission

13:40

 CYBER SECURITY FOR NATIONAL CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE IN THE DIGITAL AGE
Mr. Pham Minh Thuan, Deputy Head of Cyber Security, Center for Information Technology and Cyber
Security Monitoring, Vietnam Government Information Security Commission

14:00

 RED/PURPLE TEAMS - IMPROVE THE DEFENDER’S ABILITY TO CATCH THE ATTACKERS
Mr. Tim McKenzie, Principal Consultant for Trustwave, SANS Certified Instructor

14:20

 CYBER SECURITY INTERNATIONAL STANDARDS
Mr. Xiaoxin Gong, Senior Cyber Security Expert, Huawei Global Cyber Security and Privacy Protection
Office (GSPO)

14:40

 ENSURING CYBERSECURITY FOR DIGITAL GOVERNMENT
Mr. Nguyen Minh Hai, Security Consultant, Fortinet Vietnam

15:00



TEA BREAK

15:20

 TRELLIX XDR ECOSYSTEM TOWARDS THE ENTERPRISE SECURITY ARCHITECTURE
Mr. Vu Ngoc Anh, Senior Security Engineer, Trellix

15:40

 CYBER SECURITY AND MONITORING SOLUTIONS FOR SMART CITIES
Ms. Yaki Yang, Project Sale Manager, Hikvision

16:00

 SASE FOR REMOTE WORKING - ADOPTION TRENDS AND RECOMMENDATIONS
Mr. Vu Anh Tien, Industry Principal - Cybersecurity, Frost & Sullivan

16:20

 PANEL DISCUSSION
Moderator: Dr. Nguyen Viet Phan, Deputy Director, Center for Information Technology and Cyber Security
Monitoring, Vietnam Government Information Security Commission
Panelists:
- Mr. Bui Danh Tuyen, Deputy Director, Information Technology Center, The Government Office
- Mr. Phung Van Trong, Deputy Director, Information Technology Center, Ministry of Transport
- Mr. Tran Hung, Deputy Director, Department of Information and Communications of Yen Bai Province
- Mr. Nguyen Minh Hai, Security Consultant, Fortinet Vietnam
- Mr. Tim McKenzie, Principal Consultant for Trustwave, SANS Certified Instructor

17:30



END OF SESSION 1

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
BẢO VỆ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
13:00 - 17:00, Thứ Năm, 23 | 6 | 2022

Địa điểm: KS. JW Marriott, Hà Nội

CHỦ TRÌ:
 Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,
Bộ Công an.
13:00



ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:25

 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:30

 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao, Bộ Công an

13:40

 ZERO TRUST MODEL - LIỆU DOANH NGHIỆP CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?
Ông Valerian Rossigneux, Giám đốc kỹ thuật, Crowdstrike

14:00

 BẢO MẬT DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DI ĐỘNG
Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG VINA

14:20

 CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Ông Joe Cunningham, Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro, Visa Châu Á - Thái Bình Dương

14:40

 XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG TỰ PHÒNG VỆ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ông Phạm Quỳnh Thắng, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Allied Telesis Việt Nam

15:00



TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:20

 QUẢN LÝ BỀ MẶT TẤN CÔNG CHO CÁC HẠ TẦNG CÔNG KHAI
Ông Lê Đức Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, Group-IB

15:40

 CÁC KHÍA CẠNH CỦA QUẢN LÝ TRUY CẬP ĐẶC QUYỀN (PAM): 5 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO PAM THẾ HỆ MỚI
Ông Hollis Valencia, Trưởng Bộ phận Tư vấn tiền bán hàng, Đông Nam Á, Quest Technology Systems
Singapore Pte Ltd

16:00

 SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ AN TOÀN THÔNG TIN CHO TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP
Ông Vũ Thế Hải, Trưởng phòng Trung tâm giám sát và vận hành An toàn thông tin SOC, Công ty Cổ phần
an ninh mạng Việt Nam VSEC

16:20

 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam
Thành phần tham dự:
- Ông Bùi Gia Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An toàn Thông tin - Khối CNTT, Ngân hàng TMCP Quân Đội
(MBBank)
- Ông Joe Cunningham, Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro, Visa Châu Á - Thái Bình Dương
- Ông Phạm Quỳnh Thắng, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Allied Telesis Việt Nam
- Ông Hollis Valencia, Trưởng Bộ phận Tư vấn tiền bán hàng, Đông Nam Á, Quest Technology Systems
Singapore Pte Ltd

17:30



KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

CONFERENCE SESSION 2
ENTERPRISE DATA SECURITY IN A DIGITAL ERA
13:00 - 17:00, Thursday, June 23 | 2022

Add: JW Marriott Hotel, Hanoi

CHAIRED BY:
 Colonel Dr. Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director, Department of Cyber Security, and High-tech Crime Prevention,
Ministry of Public Security
13:00



DELEGATE REGISTRATION

13:25

 VIP INTRODUCTION

13:30

 OPENING REMARKS
Colonel Dr. Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director, Department of Cyber Security and High-tech Crime
Prevention, Ministry of Public Security

13:40

 NOVEL CYBER EVASION TECHNIQUES - NOVEL ZERO TRUST MODEL
Mr. Valerian Rossigneux, Director, Sales Engineering, Crowdstrike

14:00

 ENTERPRISE DATA SECURITY IN MOBILITY MANAGEMENT
Mr. Dinh Trong Du, Senior Technical Engineer, SAMSUNG VINA ELECTRONICS CO.,LTD

14:20

 CYBERSECURITY: PROTECTING THE SECURITY & INTEGRITY OF DIGITAL COMMERCE
Mr. Joe Cunningham, Regional Risk Officer, Visa Asia Pacific

14:40

 BUILDING A SELF-DEFENSE NETWORK FOR ENTERPRISE IN DIGITAL TRANSFORMATION AGE
Mr. Pham Quynh Thang, General Director, Allied Telesis Vietnam Co.Ltd

15:00



TEA BREAK

15:20

 HOW TO MANAGE THE ATTACK SURFACES OF INTERNET-FACING ASSETS & SYSTEMS
Mr. Le Duc Anh, Business Development Manager, Group-IB

15:40

 THE MANY FACES OF PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM): 5 REASONS TO INVEST IN NEXT-GEN PAM
Mr. Hollis Valencia, Head of Presales, Southeast Asia, Quest Technology Systems Singapore Pte Ltd

16:00

 OPTIMIZING INFORMATION SECURITY INVESTMENT FOR ENTERPRISE
Mr. Vu The Hai, SOC Manager, VSEC

16:20

 PANEL DISCUSSION
Moderator: Mr. Le Cong Phu, Vice Director, Viet Nam Cybersecurity Emergency Response Teams/
Coordination Center (VNCERT/CC)
Panelists:
- Mr. Bui Gia Hieu, Deputy Director of Information Security Center, MBBank
- Mr. Joe Cunningham, Regional Risk Officer, Visa Asia Pacific
- Mr. Pham Quynh Thang, General Director, Allied Telesis Vietnam Co.,Ltd
- Mr. Hollis Valencia, Head of Presales, Southeast Asia, Quest Technology Systems Singapore Pte Ltd

17:30



END OF SESSION 2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI ỨNG PHÓ CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG TRONG TƯƠNG LAI
13:00 - 17:00, Thứ Năm, 23 | 6 | 2022

Địa điểm: KS. JW Marriott, Hà Nội

CHỦ TRÌ:


Thiếu tướng Tống Viết Trung, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ Quốc phòng
13:00



ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:25

 TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:30

 PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ Quốc
phòng

13:40

 PHÁT HIỆN VÀ PHẢN HỒI - YẾU TỐ CẦN THIẾT CHO HỆ THỐNG BẢO MẬT VỮNG CHẮC
Ông Vũ Lê, Kỹ sư giải pháp bảo mật, Sophos

14:00

 VƯỢT QUA THÁCH THỨC VỀ XÁC THỰC VÀ QUẢN LÝ TRUY CẬP TRONG THẾ GIỚI ĐA ĐÁM MÂY
Bà Aditi Jain, Giám đốc sản phẩm, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.

14:20

 HÀNH TRÌNH ĐẾN BẢO MẬT ZERO TRUST VỚI GIẢI PHÁP PAM HIỆN ĐẠI
Ông Lau Yan Qing, Chuyên gia cao cấp, Delinea

14:40

 DEVSECOPS - CHÌA KHÓA ĐẢM BẢO AN NINH ỨNG DỤNG LIÊN TỤC
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc công nghệ, Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC)

15:00



TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:20

 NGUYÊN TẮC ỨNG CỨU SỰ CỐ TẤN CÔNG MẠNG TẠI DOANH NGHIỆP
Ông Nguyễn Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc, VNG
Ông Nguyễn Trung Tín, Tổng Giám đốc, Polaris Infosec

15:40

 KẾT HỢP AN NINH MẠNG VÀ AN NINH VẬT LÝ: NHỮNG THÁCH THỨC MỚI VÀ GIẢI PHÁP
Ông Vũ Đỗ Khanh, Cố vấn điều hành, PLATFORMBASE

16:00

 KHUNG KIẾN TRÚC BẢO MẬT DOANH NGHIỆP SABSA
Ông Robert Laurie, Kỹ sư an toàn thông tin, David Lynas Consulting (DLC)

16:20

 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh
86), Bộ Quốc phòng
Thành phần tham dự:
- Ông Đào Hoàng Dương, Phó Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin, Tập đoàn điện lực Việt Nam
(EVN)
- Ông Vũ Đỗ Khanh, Cố vấn điều hành, PLATFORMBASE
- Bà Aditi Jain, Giám đốc sản phẩm, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd;
- Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc công nghệ, Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi.
- Ông Robert Laurie, Kỹ sư an toàn thông tin, David Lynas Consulting (DLC)

17:30



KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

CONFERENCE SESSION 3
HARNESSING THE POWER OF EXPONENTIAL TECHNOLOGIES AGAINST THE EMERGING
CYBER-THREATS
13:00 - 17:00, Thursday, June 23 | 2022

Add: JW Marriott Hotel, Hanoi

CHAIRED BY:
 Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86), Ministry of
National Defence
13:00



DELEGATE REGISTRATION

13:25

 VIP INTRODUCTION

13:30

 OPENING REMARKS
Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86),
Ministry of National Defence

13:40

 DETECTION AND RESPONSE - THE NECESSARY INGREDIENTS TO ROBUST PROTECTIONS
Mr. Vu Le, Security Solutions Engineer, Sophos

14:00

 MEETING THE IDENTITY AND ACCESS CHALLENGES IN A MULTI-CLOUD WORLD
Ms. Aditi Jain, Principal Product Manager, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.

14:20

 JOURNEY TO ZERO TRUST SECURITY WITH MODERN PAM
Mr. Lau Yan Qing, Sales Engineer, Delinea

14:40

 DEVSECOPS - THE KEY FOR APPLICATION SECURITY IN THE DIGITAL TRANSFORMATION
Mr. Nguyen Van Son, CTO, Mi2 JSC

15:00



TEA BREAK

15:20

 PRINCIPLES OF INCIDENT RESPONSE
Mr. Nguyen Le Thanh, Vice President, VNG
Mr. Nguyen Trung Tin, CEO, Polaris Infosec

15:40

 CYBER AND PHYSICAL SECURITY CONVERGENCE: CHALLENGES, CASE STUDIES AND SOLUTIONS
Mr. Vu Do Khanh, Executive Advisor, PLATFORMBASE

16:00

 SABSA AND THE ANCIENT ART OF ENTERPRISE SECURITY ARCHITECTURE
Mr. Robert Laurie, Enterprise Security Architect, David Lynas Consulting

16:20

 PANEL DISCUSSION
Moderator: Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command
(Command 86), Ministry of National Defence
Panelists:
- Mr. Dao Hoang Duong, Deputy Head of Telecommunications and Information Technology Department,
Vietnam Electricity (EVN)
- Mr. Vu Do Khanh, Executive Advisor, PLATFORMBASE
- Ms. Aditi Jain, Principal Product Manager, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.
- Mr. Nguyen Van Son, CTO, Mi2 JSC
- Mr. Robert Laurie, Enterprise Security Architect, David Lynas Consulting

17:30



END OF SESSION 3

PHIÊN TOÀN THỂ
AN TOÀN THÔNG TIN CHO NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA:
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ BỀN VỮNG
KEYNOTES
CYBER SECURITY FOR NATIONAL DIGITAL PLATFORMS:
CREATING A SUSTAINABLE DIGITAL FUTURE
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ÔNG NGUYỄN THÀNH PHÚC
MR. NGUYEN THANH PHUC


Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông



Director General, Authority of Information Security, Ministry of
Information and Communications

TIỂU SỬ | BIO
Tóm tắt quá trình công tác:
- 1990 - 1993: Giảng viên Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng)
- 1993 - 2000: Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Bưu điện
- 2000 - 2002: Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện
- 2002 - 2007: Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược BCVT&CNTT (Bộ Bưu chính Viễn thông)
- 12/2007 - 2/2008: Phó Viện trưởng Phụ trách, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)
- 2/2008 - 02/2020: Cục trưởng, Cục Ứng dụng CNTT (từ 11/2013 là Cục Tin học hóa)
- Từ 02/2020 - nay: Cục trưởng Cục An toàn thông tin.
Career path:
- 1990 - 1993: Lecturer at Vietnam Maritime University (Hai Phong)
- 1993 - 2000: Specialist in Department of Science and Technology, General Post Office
- 2000 - 2002: Office Specialist, General Post Office
- 2002 - 2007: Deputy Director General, Institute of Information and Communication Strategy (Ministry of Information and
Communications)
- December 2007 - February 2008: Deputy Director General, National Institute of Information and Communications Strategy
(Ministry of Information and Communications)
- February 2008 - February 2020: Director General, IT Application Department (since November 2013 is Authority of Information
Technology Application)
- February 2020 - Present: Director General, Authority of Information Security
CHỦ ĐỀ | TOPIC
AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2022: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
VIETNAM'S DIGITAL TRANSFORMATION AGENDA AND CYBER SECURITY LANDSCAPE IN THE PERIOD OF 2021-2022
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ÔNG PHƯƠNG NGUYỄN
MR. PHUONG D NGUYEN


Sáng lập viên, ECQ



Founder & Chief Security, ECQ

TIỂU SỬ | BIO
Nguyễn D Phương là nhà sáng lập ECQ (công ty bảo mật chuyên về tấn công) và SkillSpar (nền tảng đào tạo và đánh giá
kỹ năng thực tế). Bước chân vào con đường bảo mật máy tính từ năm 13 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại, ông Phương đã có
trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ bảo mật tấn công được ông vận dụng
linh hoạt để xây dựng chiến lược phòng thủ tốt hơn cho khách hàng của mình. Ông Phương là tác giả của nhiều lỗ hổng zeroday quan trọng (thực thi mã từ xa) trong các phần mềm trình duyệt, phần mềm chống vi-rút và phần mềm lưu trữ/ nén, có giá
trị thị trường lên tới hơn 1 triệu đô la. Ngoài ra, ông cũng là Giám đốc Kiến trúc Sản phẩm của XACT (Kiểm tra tấn công và đối
phó), sản phẩm được giải thưởng Đột phá An Ninh Mạng do Cơ quan An ninh mạng (CSA) của Singapore tổ chức năm 2019.
Phuong D Nguyen is the founder of ECQ (offensive security company) and SkillSpar (practical skills assessment and training
platform). He became involved in computer security at the age of 13 and has over 20 years of experience in offensive
security. He utilizes his offensive security knowledge to build better defense for his clients. He is the author of multiple critical
zero-day vulnerabilities (remote code execution) in software such as browsers, anti-virus, and archive/compression software
that are worth more than $1 million USD market value. Phuong was also the Chief Product Architect for the XACT (eXecute
Attack & Countermeasure Tests) that won the Cyber Security Innovation Award held by CSA (Cyber Security Agency) of
Singapore in 2019.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
“CÁI GIÁ” CỦA KIỂM THỬ XÂM NHẬP
THE “COST” OF REVERSE PENETRATION TEST
TÓM TẮT | ABSTRACT
Bạn thương lượng từng đồng để đánh giá cho một cuộc kiểm thử thâm nhập, siết chặt thời gian, hạn chế phạm vi và giới
hạn các kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn đang phải trả hàng triệu đô la cho ransomware (mã độc tống tiền) và trong từ điển, đó là
"kiểm nghiệm xâm nhập ngược", bị tấn công, bị khóa và trả tiền bằng bất kỳ "chi phí" nào mà kẻ tấn công đưa ra và việc này
vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần.
You negotiate every dollar for an assessment, squeezing the time, reducing the scope, and limiting the techniques and yet
you are paying a few million dollars for ransomware and in our dictionary it is "reverse pentest", get hacked, locked, and pay
at any "cost" and repeat again and again.
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ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
COLONEL DR. NGUYEN NGOC CUONG


Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao, Bộ Công an



Deputy Director General, Department of Cyber Security and Hightech Crime Prevention, Ministry of Public Security

TIỂU SỬ | BIO
- Từ tháng 11/1995: Giảng viên tại Khoa Toán - Tin, Học viện An ninh Nhân dân; giảng dạy các bộ môn về lập trình máy
tính, mạng và giao tiếp máy tính, bảo mật thông tin và dữ liệu
- 2008 - 2016: Trưởng Khoa Toán - Tin, Học viện An ninh Nhân dân
- 2016 - 5/2020: Đại tá, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Công an
- 5/2020: Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
- From November 1995: Teacher at Department of Mathematics and Informatics, People’s Security Academy, teaching the
courses of computer programming, computer network and communication, database and information security
- 2008 - 2016: Head of Department of Mathematics and Informatics - People’s Security Academy
- 2016 - May 2020: Colonel, Deputy Director of Information Technology Department - Ministry of Public Security
- May 2020: Colonel Deputy Director of Department of Cyber Security and High-Tech Crime Prevention
CHỦ ĐỀ | TOPIC
XU HƯỚNG TỘI PHẠM MẠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2023
THE CYBERCRIME TRENDS IN THE PERIOD OF 2020 - 2023
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ÔNG LÊ QUANG HÀ
MR. LE QUANG HA


Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel



Deputy CEO, Viettel Cyber Security

TIỂU SỬ | BIO
Gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT). Hiện đang là Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ của
Công ty An ninh mạng Viettel.
Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel ứng cứu, xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng
quan trọng tầm cỡ quốc gia.
Chủ trì công tác xây dựng các giải pháp đảm bảo ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân
đội và các khách hàng lớn ở Việt Nam và trên thế giới.
Từng là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng trong ngành ATTT tại Việt Nam.
Nearly 15 years of experience in the information security field. Currently, he is the Deputy Director in charge of Technology
of Viettel Cyber Security.
He is one of the Viettel Cyber Security’s key experts who operates detection and response for large effected incidents.
He has contributed to building the information security policies and solutions for Viettel and many big customers in
Vietnam and in other countries over the world.
He used to be a speaker of many famous events in the security industry in Vietnam.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG SỐ
VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ
STRATEGY IN CYBER SECURITY FOR SUSTAINABLE DIGITAL TRANSFORMATION

www.securitysummit.vn | 13

ÔNG LÊ HOÀNG ĐƯƠNG
MR. LE HOANG DUONG


Giám đốc Trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin, Công ty Hệ
thống Thông tin FPT (FPT IS)



Director of Cyber Security Center, FPT Information System
Corporation

TIỂU SỬ | BIO
Ông Lê Hoàng Đương chính thức gia nhập Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) từ năm 2007. Trong thời gian làm
việc, ông đã trải qua nhiều vị trí tại công ty như Chuyên gia công nghệ cấp Tập đoàn, Trưởng phòng Công nghệ Mạng và
Bảo Mật, Giám đốc Trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin.
Xuất phát từ một kỹ sư mạng, ông Đương đã tham gia nhiều dự án hạ tầng CNTT lớn trong các lĩnh vực Chính phủ, Viễn
thông, Tài chính - Ngân hàng…Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tế giúp ông đạt được nhiều chứng chỉ quan trọng trong
lĩnh vực mạng và bảo mật, trong đó có chứng chỉ CCIE#38142 vào tháng 2/2013.
Tháng 3/2021, ông Đương được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin, FPT IS. Từ đó đến nay,
dưới định hướng và dẫn dắt của ông, Trung tâm đã trở thành một trong những đơn vị uy tín, chuyên cung cấp các giải pháp
và dịch vụ An toàn thông tin chất lượng cho nhiều Bộ/ban/ngành, tỉnh/thành phố và doanh nghiệp trong và ngoài nước, như
Dịch vụ giám sát và xử lý sự cố 24/7 FPT.EagleEye mSOC (SOC as a Service); Dịch vụ tư vấn đánh giá cấp chứng chỉ PCI DSS;
Dịch vụ tư vấn, đánh giá, xây dựng lộ trình An toàn thông tin cho các tổ chức và doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế;
Dịch vụ kiểm thử An toàn thông tin, và nhiều giải pháp, dịch vụ khác.
Mr. Le Hoang Duong has officially joined FPT Information System Corporation (FPT IS) since 2007. He has been working at
multiple positions at the Company, such as Corporation-level Technology Expert, Head of Network and Security Technology
Department, Director of Cyber Security Center.
Starting as a network engineer, Mr. Duong has taken part in various large IT infrastructure projects in fields of Government,
Telecommunications, Finance - Banking, etc. Theoretical knowledge and practical experience help him achieve multiple
major certificates in network and security, including the CCIE#38142 certificate in February 2013.
In March 2021, Mr. Duong is appointed Director of Cyber Security Center of the Company. Since then, under his direction
and administration, the Center has become one of the most prestigious units, providing quality information security solutions
and services for Ministries/Departments/Sectors, Provinces/Cities, as well as domestic and foreign enterprises, including 24/7
incident monitoring and handling service FPT.EagleEye mSOC (SOC as a Service); Consulting and assessing services for PCI
DSS certification; Consulting, assessing, roadmap building services for information security for organizations and enterprises
in accordance with international standards; Information security testing services; and others.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TÀI SẢN SỐ TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ
PROTECTING DATA AND DIGITAL ASSETS IN DIGITAL TRANSFORMATION ERA
TÓM TẮT | ABSTRACT
Chuyển đổi số được xác định là một trong những chiến lược quan trọng, tác động mạnh mẽ tới các tổ chức và doanh
nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức và doanh nghiệp đặc biệt
trong lĩnh vực An toàn thông tin: Làm thế nào để bảo vệ được dữ liệu và tài sản số trong và sau quá trình chuyển đổi số? Để
giải quyết vấn đề trên, các tổ chức, đơn vị cần xây dựng năng lực đội ngũ An toàn thông tin, hoàn thiện quy trình và áp dụng
các giải pháp công nghệ bảo mật. Đây là một trong những trở ngại lớn ngay cả đối với các tổ chức, doanh nghiệp lớn. Nắm
bắt được khó khăn nêu trên, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã nghiên cứu và cung cấp dịch vụ mSOC - Giám
sát và xử lý sự cố 24/7 nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ được dữ liệu và tài sản số của mình trong quá trình
chuyển đổi số.
Nền tảng SOC trong dịch vụ mSOC có khả năng tương thích và hỗ trợ đa nền tảng các hệ thống, thiết bị, ứng dụng triển
khai trên môi trường OnPremise và môi trường điện toán đám mây như Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform…
Dịch vụ mSOC giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư trong khi vẫn đảm bảo năng lực giám sát và xử lý
sự cố. Tuỳ theo nhu cầu, các đơn vị MSSP sẽ cung cấp dịch mSOC với nhiều sự lựa chọn khác nhau từ phần cứng, phần mềm,
license, quy trình, chuyên gia giám sát và xử lý sự cố..., phù hợp với hiện trạng và nhu cầu cụ thể của các tổ chức, doanh
nghiệp.
Với nhiều tính năng ưu việt, dịch vụ mSOC đang là một trong những ưu tiên lựa chọn của các tổ chức, doanh nghiệp trong
quá trình chuyển đổi số.
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Digital transformation is seen as one of the important strategies, strongly affecting organizations and enterprises in Vietnam.
However, digital transformation poses a number of challenges, especially in information security: How can organizations and
enterprises protect data and digital assets during and after the transformation process? To tackle such issue, organizations
and enterprises need to develop their information security teams' capability, consolidate relevant processes, and adopt
appropriate security solutions. This is one of the major challenges even for big names. Understanding the situation, FPT Information
System Corporation (FPT IS) has researched and developed mSOC, a 24/7 incident monitoring and handling service, to assist
organizations and enterprises to secure their data and digital assets during digital transformation.
The SOC platform in mSOC service offers high compatibility and cross-platform support for systems, devices, and applications
deployed on-premise and on-cloud such as Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform, etc.
mSOC helps organizations and enterprises reduce investment costs while it ensures monitoring and handling capability.
As per demands, MSSPs will provide mSOC service with multiple selections including hardware, software, licenses, processes,
monitoring and handling experts, etc., specific to the needs of organizations and enterprises.
Integrated with outstanding features, mSOC service is one of the priority choices of organizations and enterprises in the
process of digital transformation.
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ÔNG PHẠM ANH TUẤN
MR. PHAM ANH TUAN


Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Hiện đại hóa Công nghệ Ngân hàng,
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)



Member of BoDs cum Director of Banking Technology Modernization
Board, Vietcombank

TIỂU SỬ | BIO
Ông Phạm Anh Tuấn là nhà lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong
ngành ngân hàng.
* Trình độ học vấn:
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Nam Columbia
- Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
* Quá trình công tác:
- 04/2017 - nay: Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank
- 07/2016 - 04/2017: Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank
- 09/2014 - 07/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương
- 05/2012 - 08/2014: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
- 08/2008 - 05/2012: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm CNTT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
- 06/1999 - 08/2008: Giám đốc Trung tâm CNTT Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Mr. Pham Anh Tuan is a senior leader in banking technology, with over 30 years of experience in the banking industry.
* Education background:
- Master of Business Administration - Columbia Southern University
- Bachelor of Economics - University of Economics Ho Chi Minh City.
* Working experiences:
- 04/2017 - present: Member of BoDs cum Director of Banking Technology Modernization Board, Vietcombank
- 07/2016 - 04/2017: Director of Banking Technology Modernization Board, Vietcombank
- 09/2014 - 07/2016: Deputy Director of Department of Economic Affairs, Central Economic Commission
- 05/2012 - 08/2014: Deputy CEO of Vietinbank.
- 08/2008 - 05/2012: Deputy CEO cum Director of IT Center of Vietinbank.
- 06/1999 - 08/2008: Director of IT Center of Vietinbank.
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ÔNG NGUYỄN LÊ THÀNH
MR. NGUYEN LE THANH


Phó Tổng Giám đốc, VNG



Vice President, VNG

TIỂU SỬ | BIO
Ông Nguyễn Lê Thành là chuyên gia bảo mật nổi tiếng với 26 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ blockchain,
ứng dụng quy mô lớn, phần sụn, chipset, và kiến trúc vi mô. Trước đây, ông từng là Kiến trúc sư bảo mật CPU tại Tập đoàn Intel,
chịu trách nhiệm bảo mật cho các công nghệ thế hệ mới của Intel như nền tảng Atom Mobile & SoC, vPro & Management
Engine, kiến trúc vi xử lý Ivy Bridge và Haswell.
Ông Nguyễn Lê Thành đã trình bày nghiên cứu của mình tại nhiều hội nghị quốc tế uy tín như Blackhat USA, Hack in the Box,
Deepsec, Pacsec. Đồng thời, ông là thành viên Ban đánh giá của một số hội nghị và sự kiện quốc tế, bao gồm HITB Security
Conference, Qihoo 360 WCTF, Syscan HCM, và Defcon AIVillage. Ông cũng là người tổ chức sự kiện Capture the Flag đầu tiên
tại Châu Á cho Hội nghị An ninh HITB từ năm 2006.
Ông Nguyễn Lê Thành hiện là Phó Tổng Giám đốc Công nghệ thông tin tại VNG, Chủ tịch HĐQT không điều hành tại
Verichains và Polaris Infosec. Năm 2013, ông được vinh danh là một trong những Nhà lãnh đạo CNTT & ANTT Đông Nam Á lần
thứ 9.
Mr. Nguyen Le Thanh is a well-known security expert with 26 years of experience in large-scale online applications,
blockchain technology, firmware, chipset, and micro-architecture. Mr. Thanh previously worked as a CPU Security Architect
at Intel Corporation and was responsible for the security of Intel’s next-generation technologies, such as Atom Mobile & SoC
platforms, vPro & Management Engine, Ivybridge, and Haswell micro-architecture.
Mr. Thanh has presented at various international research conferences, including Blackhat USA, Hack In The Box, Deepsec,
or Pacsec and he has been a member of the review board at several conferences and events worldwide, namely HITB
Security Conference, Qihoo 360 World CTF, Syscan HCM, and Defcon AIVillage. He has helped organize the very first Capture
The Flag events in Asia for HITB Security Conference since 2006.
Mr. Thanh currently serves as Vice President of Information Technology at VNG Corporation, Non-Executive Chairman at
Verichains and Polaris Infosec. In 2013, Mr. Thanh was recognized as one of the recipients of the 9th ASEAN CIO-CSO Award.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
NGUYÊN TẮC ỨNG CỨU SỰ CỐ TẤN CÔNG MẠNG TẠI DOANH NGHIỆP
PRINCIPLES OF INCIDENT RESPONSE
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ÔNG PHÓ ĐỨC GIANG
MR. PHO DUC GIANG


Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam



Director, PwC Vietnam Cybersecurity Ltd.

TIỂU SỬ | BIO
Ông Giang có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên sâu về cải tiến quy trình, quản lý dự
án, quản lý bảo mật hệ thống CNTT. Ông đã tham gia triển khai các dự án tư vấn, đánh giá, rà soát các hệ thống CNTT và An
toàn bảo mật cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã từng nhận giải thưởng lãnh đạo
an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á năm 2012, tài trợ bởi IDG Việt Nam, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông và VNCERT.
Giang has over 15 years of working experience in Information Technology and Security industry, specializing in ITGRC (Governance, Risk, Compliance) improvement, project management, IT security management system and in
management positions. He obtained CSO ASIAN Awards 2012 sponsored by IDG Vietnam, Ministry of Public Security,
Ministry of ICT and VNCERT.

18 | www.securitysummit.vn

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CHÍNH PHỦ SỐ:
MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC
CONFERENCE SESSION 1
INFORMATION SECURITY FOR DIGITAL GOVERNMENT:
GOALS AND CHALLENGES
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PGS.TS, ĐẠI TÁ TRẦN ĐỨC SỰ
COLONEL, ASSOC. PROF. PHD. TRAN DUC SU


Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh
mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ



Director, Center for Information Technology and Cyber Security
Monitoring, Vietnam Government Information Security Commission

TIỂU SỬ | BIO
PGS.TS, Đại tá Trần Đức Sự - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ.
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ tháng 2/1989 - 12/2004, Giảng viên khoa Mật mã - Học viện Kỹ thuật mật mã.
- Từ tháng 12/2004 - 3/2014, Ông giữ chức Phó khoa phụ trách, Trưởng khoa An toàn thông tin - Học viện Kỹ thuật mật mã.
Ông đã chủ nhiệm và bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và cấp quốc gia khoa học về mật mã và an
toàn thông tin. Chủ trì và tham gia chỉ đạo nhiều Đề án, dự án về mật mã và an toàn thông tin tại đơn vị. Hướng dẫn bảo vệ
thành công nhiều thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật mật mã và các trường ĐH khác.
- Từ tháng 3/2014 đến nay, ông là Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính
phủ. Giúp hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển cũng như điều hành những hoạt động công nghệ thông tin
cho các cơ quan trong Ban Cơ yếu Chính phủ, đặc biệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Giám sát, đảm bảo an toàn thông tin
các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và nhà nước.
Colonel, Assoc. Prof. PhD. Tran Duc Su - Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring,
Vietnam Government Information Security Commission. He graduated from Hanoi University of Science and Technology.
Career path:
- Feb 1989 - Dec 2004: Lecturers of The Faculty of Cryptography - Academy of Cryptography Techniques.
- Dec 2004 - Mar 2014: He holds the position of Deputy Dean in charge, Head of The Faculty of Information Security Academy of Cryptography Techniques.
He has successfully chaired and defended many grassroots, ministerial and national science topics in cryptography
and information security. He presides over and participates in directing many schemes and projects on cryptography and
information security at the organization. He guides successfully many masters and fellows at the Academy of Cryptography
Techniques and other universities.
- Mar 2014 - Present: He is the Director of Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring - Vietnam
Government Information Security Commission. He helps in planning strategy and development plans as well as managing
information technology for agencies in the Vietnam Government Information Security Commission, especially directing the
task of monitoring and ensuring critical information infrastructure of the Party and the Government.
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ÔNG TIM MCKENZIE
MR. TIM MCKENZIE


Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Giảng viên Học viện
SANS



Principal Consultant for Trustwave, SANS Certified Instructor, SANS
Institute

TIỂU SỬ | BIO
Với vai trò là Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Timothy trợ giúp xây dựng những kịch bản có thể xảy ra liên quan
đến xâm nhập và tấn công và dẫn dắt “đội Đỏ” kiểm thử xâm nhập hệ thống dựa trên những mô phỏng đó. Ông hợp tác
với các nhóm tấn công có kỹ năng chuyên môn cao để xâm nhập vào các tổ chức với mục tiêu giúp tìm ra những điểm yếu
trong hệ thống an toàn thông tin cũng như xác định những thiệt hại có thể xảy đến với các tổ chức. Ông đạt được hàng chục
chứng chỉ, trong đó có GPEN, GWAPT, GXPN, GAWN, GPYC và GWEB. Ông là diễn giả thường xuyên góp mặt tại các diễn đàn
như ISSA, ICBA... và là thành viên của Ban cố vấn GIAC.
As a Principal Consultant for Trustwave, Timothy builds purple team breach and attack emulation capabilities and leads
scenario-based Red Team exercises. He works with highly skilled attack teams to breach organizations with the goal of helping
the organization understand weaknesses in their security posture, as well as the impact that a determined, sophisticated
adversary could make. Timothy holds dozens of certifications including GPEN, GWAPT, GXPN, GAWN, GPYC, and GWEB. He’s
a frequent speaker at ISSA, ICBA and other forums and a member of the GIAC Advisory Board.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
DIỄN TẬP ĐỘI ĐỎ/TÍM NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG MẠNG
RED/PURPLE TEAMS - IMPROVE THE DEFENDER’S ABILITY TO CATCH THE ATTACKERS
TÓM TẮT | ABSTRACT
Người bảo vệ phải thường xuyên cảnh giác trong nỗ lực bảo vệ tổ chức. Thông qua luyện tập, các hậu vệ có thể được
rèn giũa thông qua phần diễn tập đội đỏ/tím.
Phần trình bày này sẽ mang tới một số nghiên cứu điển hình trong việc cải thiện tình hình an toàn thông tin của tổ chức.
Defenders must be constantly vigilant in their efforts to protect their organization's environment. Through practice, the
defenders can be sharpened by red and purple team exercises.
This presentation will explore a couple case studies where exercise improved the organization's security posture.
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ÔNG XIAOXIN GONG
MR. XIAOXIN GONG


Chuyên gia cao cấp, Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei



Senior Cyber Security Expert, Huawei Global Cyber Security and
Privacy Protection Office (GSPO)

TIỂU SỬ | BIO
Xiaoxin Gong là Chuyên gia cao cấp từ Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei, có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung
Quốc. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc quốc tế về an toàn thông tin mạng trong các ngành Tài chính, Dược phẩm
và Giáo dục tại Vương quốc Anh trước khi gia nhập Huawei.
Xiaoxin có kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn hóa kỹ thuật và ông chịu trách nhiệm triển khai công việc liên quan
đến tiêu chuẩn bảo mật tại GSPO. Kể từ khi gia nhập Huawei vào năm 2018, ông đã giúp phát triển các sản phẩm cốt lõi của
Huawei, như 5G RAN, nhân hệ điều hành HongMeng, v.v. đã được chứng nhận tiêu chuẩn Tiêu chí Chung từ Cơ quan Chứng
nhận Châu Âu.
Xiaoxin Gong is a Senior Cyber Security Expert from Huawei Global Cyber Security and Privacy Protection Office
(GSPO), based in Shenzhen China. He has over 15 years of International cybersecurity work Experience, across Finance,
Pharmaceutical and the Education industries, having been based in the UK before Huawei.
Xiaoxin specializes in technology standardization efforts and leads the GSPO’s effort in all security related standardization
efforts. He has helped Huawei’s core products, e.g. 5G RAN, HongMeng OS kernel, etc. acquired Common Criteria standard
certification from the European Certification Bodies since he joined Huawei in 2018.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
AI IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE PUBLIC SERVICES
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ÔNG NGUYỄN MINH HẢI
MR. NGUYEN MINH HAI


Chuyên gia giải pháp, Fortinet Việt Nam



Security Consultant, Fortinet Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành An ninh mạng. Ông có niềm đam mê lớn với Công nghệ
bảo mật và điều đó đã đóng vai trò quan trọng trong các thành tựu của ông. Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn bảo
mật cho khách hàng Doanh nghiệp & Chính phủ, và cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình về các giải pháp của
Fortinet cho các khách hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.
Nguyen Minh Hai has more than 10 years of experience in the Cyber Security Industry. Hai has a passion for Security
Technology and that played a dominant role in his achievement so far. With Fortinet, he is responsible for providing security
consultancy for Enterprise & Government customers, and expanding his technical knowledge about Fortinet solutions for
other customers and partners in the Vietnam market.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
AN TOÀN THÔNG TIN CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ: GÓC NHÌN MỚI
ENSURING CYBERSECURITY FOR DIGITAL GOVERNMENT
TÓM TẮT | ABSTRACT
Trong thế kỷ 21, các cơ quan chính phủ ngày càng đối mặt với nhiều thách thức mới về công nghệ thông tin và truyền
thông. Với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, đã cho phép nhiều cơ quan ban ngành áp dụng công nghệ thông tin
vào việc quản lý nhân sự, quản lý dân cư, quản lý hồ sơ, …. nhằm xây dựng chính phủ điện tử , qua đó đem lại sự tiện dụng
cho người dân trong việc đăng ký và làm các thủ tục hành chính công.
Tuy nhiên khi áp dụng công nghệ thông tin, các tổ chức chính phủ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và các cuộc
tấn công từ bên ngoài vào các hệ thống mạng. Theo thống kê của công ty bảo mật Fortinet, năm 2021 đã chứng kiến sự gia
tăng vượt trội về số lượng và quy mô các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Công ty bảo mật Fortinet
dự báo rằng, các mối đe dọa an ninh mạng sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô với tốc độ nhanh chóng trong năm tới.
Với bài trình bày ngày hôm nay, Fortinet sẽ giới thiệu về các giải pháp bảo mật trong hệ sinh thái để nâng cao an toàn an
ninh thông tin cho chính phủ điện tử.
In the 21st century, government agencies increasingly face many new challenges regarding information and
communications technology. With the rapid development of technology, many agencies have applied information technology
in human resource management, population management, record management,.. in order to build e-government, thereby
bringing convenience to people in registering and doing public administrative formalities.
Nevertheless, when applying information technology, government agencies also deal with many challenges and external
attacks on network systems. According to the statistics of Fortinet, the year 2021 had witnessed an outstanding increase in
the number and size of cyberattacks in Vietnam as well as globally. Fortinet Security Company predicts that cybersecurity
threats will continue to develop and expand the scale at a fast pace next year.
In today’s speech, Fortinet will introduce security solutions in the ecosystem to improve information security for
e-government.
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ÔNG VŨ NGỌC ANH
MR. VU NGOC ANH


Chuyên gia cấp cao, Trellix



Senior Security Engineer , Trellix

TIỂU SỬ | BIO
Ông Vũ Ngọc Anh là kỹ sư an toàn thông tin cao cấp, đồng thời chịu trách nhiệm chia sẻ an ninh kỹ thuật số tại Việt Nam
với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất, các doanh nghiệp trong ngành an
ninh mạng tại Việt Nam. Ông giữ vai trò đảm bảo an ninh doanh nghiệp cho các tổ chức từ Chính phủ, viễn thông, ngân hàng
đến các ngành công nghiệp khác. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tích hợp hệ thống, phát triển hệ thống quản lý an
ninh thông tin và tư vấn cho các tổ chức về giải quyết các thách thức an ninh mạng.
Ông Vũ Ngọc Anh luôn sẵn sàng học hỏi, thực hành và chia sẻ cách xây dựng và vận hành hệ thống quản lý bảo mật
hiệu quả.
Vu Ngoc Anh is a Senior Security Engineer and is responsible for sharing digital security in Vietnam with more than 20 years
of experience in Vietnam’s biggest ISP, Enterprise and Cyber Security world. He has worked with organizations including
Government, Telcos, Banks, and other industries to secure their organizations and digital workplace. He holds extensive
experience in system integration, developing ISMS and consulting organizations on addressing cybersecurity challenges.
Vu Ngoc Anh’s passion is to learn, practice and share the way we build and operate effective security management
systems.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
TRELLIX XDR - NỀN TẢNG VẬN HÀNH BẢO MẬT - MÔ HÌNH PHÒNG VỆ THÍCH ỨNG
TRELLIX XDR ECOSYSTEM TOWARDS THE ENTERPRISE SECURITY ARCHITECTURE
TÓM TẮT | ABSTRACT
Công ty Trellix được hình thành từ sự hợp nhất của hai công ty bảo mật hàng đầu thế giới: McAfee Enterprise và FireEye.
Trellix tập trung phát triển kiến trúc Extended Detection and Response - XDR để kết nối và tích hợp tất cả các công nghệ bảo
mật được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp, bao gồm Endpoint Security, Network Security, Email Security, Data Security,
Cloud Security, Advanced Analytics và kiến trúc mở chia sẻ thông tin tình báo các mối đe dọa an ninh mạng thời gian thực.
Trellix XDR không chỉ là một sản phẩm hoặc công cụ cao cấp giải quyết bài toán về mã độc và mối nguy an toàn
thông tin, mà còn là một nền tảng (Platform) nhằm giải quyết các bài toán căn cơ của doanh nghiệp liên quan tới vận
hành bảo mật:
-

Quản lý mối đe dọa an ninh mạng, mã độc (Threat Management)

-

Trinh sát, tình báo, dự báo và đánh giá năng thực phòng vệ (Insights)

-

Giám sát, phát hiện mối đe dọa về nguy cơ thất thoát và xâm phạm dữ liệu và thông tin của tổ chức (Data Protection)

-

Phân tích, phát hiện các hành vi xấu (Behavior Analytics)

-

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực vận hành bảo mật, tự động hóa và điều phối

Trellix XDR được phát triển bởi Trellix Labs, trung tâm nghiên cứu và phát triển để khai thác sức mạnh toàn cầu từ hệ thống
tình báo mối nguy an ninh bảo mật, khoa học dữ liệu, công nghệ máy học, trí tuệ nhân tạo kết hợp với kiến thức chuyên gia
hàng đầu. Trellix XDR sẽ là công cụ trung tâm của công tác vận hành bảo mật và SOC, hỗ trợ việc phát hiện, điều tra phân
tích và ứng phó với các sự cố bảo mật nhanh chóng, hiệu quả và chủ động, giúp đảm bảo một cách nhanh nhất sự an toàn
cho hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
The unification of two leading companies in securities is McAfee Enterprise and FireEye forming Trellix with a native
integrated product ecosystem for XDR platform including Endpoint Security, Network Security, Email Advanced Analytics
and supporting open architecture to share intelligence reports about real-time network security threats.
We do not consider XDR as a product or high-class tool focusing on solving the problem of malicious code, information
security threats. Trellix XDR is built in the form of a platform to solve five frugal problems of businesses related to safe security
operations:
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-

Managing cybersecurity threats, malware (Threat Management)

-

Reconnaissance, intellectualizing, forecasting and evaluating the defensive ability (Insights) of the current system.

Supervising and detecting threats on the risk of loss and data breach towards data and information safety of the
business (Data Protection).
-

Analyzing and detecting bad behaviors (Behavior Analytics)

Applying machine learning and artificial intelligence, expert knowledge to guide and support effective information
security operations.
Trellix XDR is developed by Trellix Labs. This is a research and development center to exploit the global strength from the
security threat intelligence system, to research, data science, machine learning technology, artificial intelligence combined
with leading experts’ knowledge. Trellix XDR will become the central tool of security operation and SOC, supporting the
detection, analysis and response to security incidents quickly, effectively and proactively.
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BÀ YAKI YANG
MS. YAKI YANG


Giám đốc dự án, Hikvision



Project Sale Manager, Hikvision

TIỂU SỬ | BIO
Bà Yaki là người am hiểu sâu rộng về thị trường bảo mật tại Việt Nam. Bà có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các
giải pháp và chương trình marketing trong các dự án thương mại và chính phủ.
Ms. Yaki deep-tillages in the Vietnam security market, having extensive solution and marketing program experience in
commercial and government projects.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC GIẢI PHÁP GIÁM SÁT AN TOÀN CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH
CYBER SECURITY AND MONITORING SOLUTIONS FOR SMART CITIES
TÓM TẮT | ABSTRACT
Tạo ra một môi trường an toàn là điều cần thiết để các đô thị phát triển mạnh và thịnh vượng. Cùng với mật độ đô thị ngày
càng gia tăng cần có thêm các công nghệ tiên tiến để bảo vệ người dân và tài sản. Trong những năm vừa qua, quản lý đô
thị phụ thuộc phần lớn vào sức người để đảm bảo an toàn - bao gồm lực lượng cảnh sát và nhân viên bảo vệ tư nhân. Với sự
nổi lên của công nghệ video, các đô thị chào đón một cách thức hiệu quả hơn trong việc theo dõi rõ ràng mọi thứ. Bây giờ,
một hệ thống giám sát vô cùng cơ bản đã khiến cho phản xạ đầu và việc điều tra tội phạm trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
Điều này, tất nhiên, chỉ là một bước đầu để tiến đến hệ thống quản lý đô thị hiệu quả và thông minh hơn. Không chỉ đơn
giản là các ứng dụng thông minh, cuối cùng thì sự nhận thức có được từ quá trình này có thể tạo ra các ứng dụng mới đáng
kinh ngạc, cho phép bất cứ đô thị an toàn nào cũng đề có thể áp dụng và không ngừng cải thiện.
Thay mặt Hikvision - một nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu thế giới, với hơn 19,000 kỹ sư RnD - bà Yaki sẽ giới thiệu về
giải pháp đô thị thông minh của Hikvision và chia sẻ về các trường hợp thành công tại Việt Nam.
Creating a secure and serene environment is essential for cities to develop and thrive. With increasing urban densities,
cities need more advanced technologies to safeguard people and property. In years past, urban management relied
entirely on manpower to ensure safety - police and private security guards. With the emergence of video technologies, cities
welcomed a much more efficient way of keeping a sharp eye on things. Now, a very basic surveillance system makes first
response and crime investigation much easier and faster.
This is, of course, only the first step to more efficient and intelligent urban management. More than just intelligent
applications, eventually the insights gained from this process could generate surprising new applications, enabling any safe
city to be perpetually improving.
On behalf of Hikvision - a World leading IoT solution provider, over 19,000 RnD Engineers - she is going to present you
Hikvision’s Smart city solution and share successful cases in Vietnam.
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ÔNG VŨ ANH TIẾN
MR. VU ANH TIEN


Chuyên gia chính mảng an toàn bảo mật, Frost & Sullivan



Industry Principal - Cybersecurity, Frost & Sullivan

TIỂU SỬ | BIO
Anh Tiến là Chuyên gia chính mảng an toàn bảo mật tại Frost & Sullivan, một công ty tư vấn tăng trưởng và nghiên cứu thị
trường tập trung vào công nghệ hàng đầu thế giới. Hiện ông đang làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông lãnh đạo các
hoạt động nghiên cứu về an toàn mạng của công ty nghiên cứu trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông có hơn 10
năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn an toàn bảo mật, tập trung vào các mảng:
- Thông tin thị trường: Nghiên cứu chuyên sâu về ngành, phân tích bối cảnh thị trường bảo mật, quy mô thị trường và các
xu hướng
- Tư vấn tăng trưởng: Lập kế hoạch chiến lược, đánh giá chiến lược tiếp cận thị trường, phân khúc đối tác và tuyển dụng
- Cố vấn công nghệ và hệ sinh thái kênh
Ngoài ra, Anh Tiến có chuyên môn và kiến thức vững vàng về an toàn thông tin mạng, điện toán đám mây, hệ sinh thái
kênh. Ông đã được chứng nhận về chuyên gia SASE cấp độ 2 bởi Cato Networks, chứng chỉ Certified Cloud Practitioner được
chứng nhận bởi AWS và CCSK V.4 bởi Liên minh bảo mật đám mây (Cloud Security Alliance). Ông cũng đã hoàn thành khóa
học An toàn mạng cho Doanh nghiệp và Quản lý rủi ro của Đại học Quản lý Singapore (SMU).
Anh Tien is the industry principal at the Cybersecurity team at Frost & Sullivan, a leading global technology-centric
market research and growth consulting company. He is now based in Kuala Lumpur, Malaysia where he leads the research
firm’s cybersecurity research activities across Asia Pacific region. He has more than 10 years of working experience in the
cybersecurity research and consulting industries, with the strong focus on:
- Market Intelligence: In-depth industry research, analyzing security market landscape, market size and trends
- Growth consulting: Strategic planning, GTM strategy assessment, partner segmentation & recruitment
- Technology and channel ecosystem advisor
Apart from that, Anh Tien has strong expertise and knowledge in cybersecurity, cloud computing, and the channel
ecosystem. He has been certified for SASE expert Level 2 by Cato Networks, Certified Cloud Practitioner by AWS, and has the
CCSK V.4 by Cloud Security Alliance. He has also completed the Cybersecurity for Business and Risk Management course by
the Singapore Management University (SMU).
CHỦ ĐỀ | TOPIC
SASE: GIẢI PHÁP BẢO MẬT TOÀN DIỆN CHO LÀM VIỆC TỪ XA - XU HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊ
SASE FOR REMOTE WORKING - ADOPTION TRENDS AND RECOMMENDATIONS
TÓM TẮT | ABSTRACT
Với sự tăng tốc của các sáng kiến kỹ thuật số, áp dụng công nghệ đám mây và khả năng làm việc linh hoạt từ xa, cách
tiếp cận truyền thống cho phép truy cập và hỗ trợ lưu lượng truy cập đến một vị trí trung tâm dữ liệu duy nhất không còn có
thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh thay đổi nhanh chóng của thế giới số ngày nay. Hiện nay, người dùng, ứng dụng, dữ liệu và
khối lượng công việc ở khắp mọi nơi. Để tối ưu hóa tính liên tục trong kinh doanh và giải quyết các thách thức bảo mật đang
nổi lên, các tổ chức cần chuyển đổi kiến trúc mạng và bảo mật để cho phép truy cập an toàn và kết nối tối ưu cho người
dùng, các thiết bị và ứng dụng. Việc chuyển đổi giúp giảm hoặc loại bỏ sự phụ thuộc của tổ chức vào mạng WAN truyền
thống và kiến trúc bảo mật dựa trên thiết bị để giảm tổng chi phí sở hữu (TCO), nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Tuy nhiên, có rất nhiều sự nhầm lẫn và quan niệm sai lầm về SASE giữa các tổ chức. Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện
bởi Frost & Sullivan cho thấy, phần lớn khách hàng vẫn còn bối rối và chưa thực sự hiểu biết đầy đủ về SASE. 36% chỉ ra rằng
SASE chỉ là một thuật ngữ khác cho các dịch vụ bảo mật được phân phối trên nền tảng đám mây, trong khi chỉ có 19% trong
số họ hiểu rõ hơn về SASE rằng đây là một kiến trúc dựa trên đám mây, cung cấp các dịch vụ mạng và bảo mật để bảo vệ
người dùng, ứng dụng và dữ liệu bất kể vị trí.
Vì quan niệm sai lầm này, nhiều người trong số họ tin rằng họ đã sử dụng SASE và đang có kế hoạch sử dụng SASE trong
vài năm tới. Mặc dù đây có thể không phải là một mô hình SASE đầy đủ, nhưng nó cũng chỉ ra rằng các tổ chức ở APAC sẵn
sàng sử dụng khái niệm SASE và sẵn sàng chuyển sang kiến trúc hoàn toàn mới này.

www.securitysummit.vn | 27

With the acceleration of digital initiatives, cloud adoption, and workforce mobility, the traditional approach of enabling
access and backhauling traffic to one single data center location can no longer meet the fast-changing business needs of
today’s digital world. Nowadays, users, applications, data, and workloads are everywhere. To optimize business continuity
and address evolving security challenges, organizations need to transform their networking and security architecture to allow
secure access and optimal connectivity for users, devices, and applications. The transformation helps reduce or eliminate
their dependence on traditional WAN and appliance-based security architecture for a lower total cost of ownership (TCO),
better performance, and user experience.
However, there is a lot of confusion and misconception around SASE among organizations. A small study done by Frost
& Sullivan showed that, majority of customers are still confused and do not have full understanding about SASE. 36% of
them indicated that SASE is just another term for Cloud-delivered security services, while only 19% of them have better
understanding about SASE that SASE is a cloud-based architecture that offer network and security services to protect users,
applications and data regardless of locations.
Because of this misconception, many of them believe they have been using SASE and are planning to use SASE in the next
few years. Though this may not be a full SASE model, it also indicates that organizations in APAC are willing to use the SASE
concept and are ready to transition to this brand new architecture.
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ÔNG PHÙNG VĂN TRỌNG
MR. PHUNG VAN TRONG


Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT

 Deputy Director,, Information Technology Center, Ministry of Transport

TIỂU SỬ | BIO
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT năm 1999, tốt nghiệp thạc sỹ CNTT năm 2010. Trên 20 năm công tác trong lĩnh vực
CNTT (trong đó có trên 15 năm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải); trên 7 năm công tác trong lĩnh vực an toàn thông
tin mạng.
Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT ban hành các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, giải pháp, biện pháp về Chính
phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. Tổ chức triển khai sau
khi được phê duyệt.
Graduated from University Majoring in IT in 1999, and graduated with a master's degree in IT in 2010. More than 20 years
working in the field of IT (including more than 15 years working in the field of transport); More than 7 years working in the field
of cyberinformation security.
Advise the Leaders of the Ministry of Transport to promulgate guiding documents, programs, plans, solutions and measures
on e-Government, digital transformation and ensuring cyber information security under the management of the Ministry of
Transport. Organize the deployment after it is approved.

www.securitysummit.vn | 29

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
BẢO VỆ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
CONFERENCE SESSION 2
ENTERPRISE DATA SECURITY IN A DIGITAL ERA
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ÔNG LÊ CÔNG PHÚ
MR. LE CONG PHU


Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng
Việt Nam



Vice Director, VNCERT/CC

TIỂU SỬ | BIO
Ông Lê Công Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt nam (Trung tâm VNCERT/CC), hiện
tại ông đang đảm nhiệm vai trò phụ trách mảng nghiên cứu phát triển, đánh giá bảo mật, điều phối, ứng cứu sự cố và các
hoạt động liên quan đến mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.
Trước khi gia nhập Trung tâm VNCERT/CC, ông Phú từng làm việc với vai trò quản lý tại PwC, một trong bốn Công ty kiểm
toán lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong
lĩnh vực an toàn thông tin, ông đã từng tham gia vào nhiều dự án quan trọng, giúp các cơ quan Chính phủ, tổ chức tài chính,
ngân hàng và các tập đoàn kinh tế cải thiện, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, giảm thiểu rủi ro trước các
cuộc tấn công từ không gian mạng.
Mr. Le Cong Phu - Vice Director of Viet Nam Computer Emergency Response (VNCERT/CC Center). He is currently in
charge of research and development, security evaluation, coordination, incident response, and activities related to the
National Cyber Information Emergency Response Network.
Before joining VNCERT/CC Center, Mr. Phu used to work as a manager at PwC, one of the “big four” auditing companies in
the world operating in the cybersecurity field. With more than 10 years of intensive consulting experience in the cybersecurity,
he has taken part in many important projects, helping Government agencies, financial institutions, banking and economic
groups to improve, enhance the ability to ensure information security, minimize risks before the cyberattacks.
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ÔNG VALERIAN ROSSIGNEUX
MR. VALERIAN ROSSIGNEUX


Giám đốc kỹ thuật, CrowdStrike



Director, Sales Engineering, CrowdStrike

TIỂU SỬ | BIO
Valerian Rossigneux - Giám đốc Kỹ thuật
Với hơn 15 năm kinh nghiệm chống lại tin tặc ở khu vực Châu Âu và Châu Á, hiểu rõ các mối đe dọa, cách thức chúng
hoạt động, Val có thể thiết kế các chiến lược bảo mật để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.
Valerian Rossigneux - Sales Engineering Director
Valerian Rossigneux has over 15 years of experience in fighting hackers in the European and Asian region. As a seasoned
risk practitioner, Val knows the threat vectors and understands how they operate enabling him to design security strategies
to stop breaches.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
ZERO TRUST MODEL - LIỆU DOANH NGHIỆP CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?
NOVEL CYBER EVASION TECHNIQUES NOVEL ZERO TRUST MODEL
TÓM TẮT | ABSTRACT
Đối với những đội ngũ an toàn thông tin từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức - những người chịu trách nhiệm ngăn chặn
các cuộc tấn công mạng - năm 2021 dường như là thời điểm thách thức nhất trong nhiều năm qua khi thứ mà họ phải đối
phó không chỉ đơn thuần là các kỹ thuật tấn công ngày càng tinh vi, phức tạp mà còn là sự thay đổi, thích nghi đối với một
môi trường làm việc hoàn toàn mới do hệ lụy từ COVID. Họ phải đối mặt với sự gián đoạn lớn do sự thay đổi xã hội, kinh tế và
công nghệ trong khi các cuộc tấn công mạng đã trở nên nguy hiểm và khó đoán bắt hơn.
Trong bài trình bày này, trước tiên Val sẽ nêu bật những phát hiện chính trong Báo cáo về mối đe dọa toàn cầu năm 2022
của hãng CrowdStrike và việc các tổ chức đang phải đối diện với rủi ro bảo mật ở ba lĩnh vực quan trọng: thiết bị đầu cuối &
hạ tầng điện toán đám mây, định danh và dữ liệu. Đi liền với đó là cách thức các tổ chức áp dụng mô hình Zero Trust để đảm
bảo an toàn dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.
For security teams on the front lines and those of us in the business of stopping cyberattacks and breaches, 2021 provided
no rest for the weary. In the face of massive disruption brought about by the COVID driven social, economic and technological
shifts of 2020, adversaries refined their tradecraft to become even more sophisticated and brazen.
In this session, Val will first highlight key findings in CrowdStrike’s 2022 Global Threat Report and how enterprise risk is
coalescing around three critical areas: endpoints and cloud workloads, identity and data. This is followed by a focus on how
critical it is for organizations to adopt a Zero Trust model to securely enable data to be accessible from anywhere anytime.
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ÔNG ĐINH TRỌNG DU
MR. DINH TRONG DU


Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG VINA



Senior Technical Engineer, SAMSUNG VINA ELECTRONICS CO.,LTD

TIỂU SỬ | BIO
Chuyên gia trong lĩnh vực giải pháp an ninh và quản trị di động.
Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin.
Phụ trách tư vấn các giải pháp về Samsung Knox, giúp các doanh nghiệp / tổ chức ngăn chặn thông tin nhạy cảm bị rò rỉ
trong quá trình nhân viên sử dụng smartphone, tablet, chặn đứng mọi hành vi xâm nhập từ các phần mềm độc hại. Quản lý
thiết bị một cách tập trung, cấu hình thiết bị di động thành không gian làm việc và cá nhân cũng như thiết lập đồng bộ chính
sách quản trị thiết bị cho toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công việc của người sử dụng.
Cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các khóa đào tạo về các giải pháp của Samsung cho các khách
hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.
Expert in security solutions and mobility management.
20 years of experience working in the field of Electronics - Telecommunications and Information Technology.
Consulting solutions on Samsung Knox, helping businesses / organizations prevent sensitive information from being leaked
during the use of smartphones, tablets, block all intrusions from malicious software. Help manage devices centrally, configure
mobile devices into personal and work spaces, and synchronize device administration policies for organizations, improving
user efficiency.
Provide in-depth technical knowledge and organize training courses on Samsung solutions for other customers and
partners in Vietnam
CHỦ ĐỀ | TOPIC
BẢO MẬT DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DI ĐỘNG
ENTERPRISE DATA SECURITY IN MOBILITY MANAGEMENT
TÓM TẮT | ABSTRACT
Ngày nay công nghệ di động đang được các doanh nghiệp ứng dụng triển khai trong các hoạt động của mình. Rất
nhiều các dịch vụ hiện không chỉ dừng lại ở cách tiếp cận “thiết kế cho thiết bị di động trước” (Mobile First) mà thậm chí còn
chuyển qua Mobile Only: Chỉ cung cấp dịch vụ qua ứng dụng di động mà không hỗ trợ nền tảng PC truyền thống. Khoảng
cách về công năng giữa các thiết bị di động với máy tính truyền thống ngày càng thu hẹp, thậm chí không còn được cảm
nhận rõ ràng.
Thiết bị di động thông minh đang được sử dụng ngày càng phổ biến hơn ở tất cả các lĩnh vực, từ tài chính ngân hàng,
giáo dục, y tế, logistics cho tới sản xuất, bán lẻ...
Nowadays, mobile technology is being applied by enterprises in their activities. Many services are now not only stopping
at the "design for mobile devices" (Mobile First) approach but even moving to Mobile Only: Only providing services through
mobile applications without traditional PC platform support. The gap in functionality between mobile devices and traditional
computers is narrowing and is no longer even clearly felt.
Smart mobile devices are being used more and more commonly in all fields, from finance & banking, education,
healthcare, logistics to manufacturing and retail…
The increased use of mobile devices in the workplace exposes many organizations to major challenges in terms of security
as well as management of devices, applications and data. The desire to harness the benefits of mobility while minimizing the
associated risks forces organizations to look for the right enterprise mobility management solutions.
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ÔNG JOE CUNNINGHAM
MR. JOE CUNNINGHAM


Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro, Visa Châu Á - Thái Bình Dương



Regional Risk Officer, Visa Asia Pacific

TIỂU SỬ | BIO
Ông Joe Cunningham là Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro của Visa tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Quản lý Rủi ro Toàn cầu và Chủ tịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Visa,
ông Joe Cunningham lãnh đạo đội ngũ cán bộ tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chịu trách nhiệm cung cấp các Dịch vụ
Quản lý Rủi ro trong khu vực và xây dựng chiến lược quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Visa.
Quản lý rủi ro là một mảng kinh doanh trọng yếu và cũng là lợi thế kinh doanh lớn của Visa. Năng lực quản lý rủi ro của
Visa bao gồm một hệ thống các sản phẩm và dịch vụ có độ phức tạp cao mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng và các
đối tác khác; cũng như các chương trình toàn cầu nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, phòng ngừa gian lận, bảo vệ thương
hiệu và an ninh, an toàn hệ sinh thái thanh toán của Visa.
Ông Joe bắt đầu làm việc tại bộ phận Công nghệ Toàn cầu từ năm 2008 ở trụ sở chính toàn cầu của Visa tại San Francisco,
chịu trách nhiệm về các yếu tố tương lai cho toàn bộ chương trình công nghệ của Visa. Bắt đầu với trách nhiệm xây dựng
chiến lược công nghệ dài hạn của Visa, vai trò của ông được mở rộng sang lãnh đạo các chương trình nghiên cứu công
nghệ và đổi mới sáng tạo dài hạn của Visa cũng như phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chíp, thanh toán không tiếp xúc
và thanh toán di động.
Từ năm 2009 đến 2015, ông Joe là đại diện của Visa tại Ban Điều hành của EMVCo, tổ chức công nghệ thanh toán toàn
cầu chịu trách nhiệm đảm bảo sự tương thích và an ninh của các sản phẩm sử dụng chip: bao gồm thanh toán tiếp xúc,
không tiếp xúc và NFC di động. Từ năm 2014, ông bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Cấp cao Quản lý Rủi ro của Visa tại
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Joe sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Ireland, đã từng làm việc tại Vương quốc Anh, New Zealand, Úc và Hoa Kỳ. Ông
có bằng MBA tại Đại học Kinh doanh Melbourne chuyên ngành Chiến lược Đổi mới Sáng tạo và bằng danh dự về Toán ứng
dụng và Khoa học máy tính. Ông sống ở Singapore với vợ, bà Michelle, và hai con nhỏ.
Joe Cunningham is the Regional Risk Officer (RRO) for Visa in Asia Pacific.
With dual reporting to Visa's Chief Risk Officer and the Asia Pacific Regional President, the RRO sits on the Asia Pacific
Leadership team with accountability for Risk Services in the region and for strategic risk management for the Visa business.
Risk management is a critical capability of the Visa business and is a key dimension upon which Visa competes. Visa's risk
capabilities comprise a set of highly sophisticated products and services we offer clients and other stakeholders; and global
programs to accelerate electronic commerce, prevent fraud, protect the Visa brand, and the security & integrity of the Visa
payments ecosystem.
Joe joined Visa Inc in 2008 based at our San Francisco Global HQ, starting in our Global Technology organization with
responsibility for all future-focused aspects of Visa's technology agenda. Originally tasked with defining Visa's long-term
technology strategy, his role expanded to include leading Visa's long-term technology innovation & research programs, and
international standards definition in all aspects of chip, contactless & mobile payment.
From 2009 to 2015 Joe represented Visa on the Executive Committee of EMVCo, the global payments industry organization
responsible for ensuring interoperability and security of chip-based products: including contact, contactless and mobile-NFC
payments. In 2014 he took on the AP RRO role.
Joe grew up in the Republic of Ireland, and has previously worked in the UK, New Zealand, Australia, and the United States.
He holds an MBA from the Melbourne Business School with a specialty in Innovation Strategy and is an honors graduate in
Applied Mathematics and Computing. He lives in Singapore with his wife Michelle and two young children.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
CYBERSECURITY: PROTECTING THE SECURITY & INTEGRITY OF DIGITAL COMMERCE
TÓM TẮT | ABSTRACT
Một trong những ảnh hưởng tích cực của đại dịch Covid-19 là sự thay đổi mạnh mẽ về bản chất của thương mại kỹ
thuật số.
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Với nhiều người tham gia kết nối trực tuyến hơn và bởi vì các cửa hàng vẫn dừng hoạt động, thương mại điện tử tăng
trưởng theo cấp số nhân.
Nghiên cứu của Visa chỉ ra rằng 2/3 người tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Á mua sắm trực tuyến và sử dụng dịch vụ ngân
hàng di động nhiều hơn trong thời gian đại dịch.
70% trong số những người tiêu dùng này đang nỗ lực tiến tới hoàn toàn không sử dụng tiền mặt.
Đại dịch đã thúc đẩy chuyển đổi số một cách nhanh chóng.
Sự thay đổi đột phá này cũng ẩn chứa nhiều vấn đề về quản lý rủi ro và an ninh thanh toán.
Thanks to the pandemic, the nature of digital commerce has radically changed.
With more people online and as stores remain shuttered, eCommerce surged at an exponential rate.
Visa’s research shows that 2/3 of consumers in Southeast Asia increased their online and mobile banking services over
the pandemic.
70% of these consumers have attempted to go fully cashless.
The pandemic accelerated digitization - and rapidly.
This breakthrough has profound implications for risk management and payment security.
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ÔNG PHẠM QUỲNH THẮNG
MR. PHAM QUYNH THANG


Tổng giám đốc, Công ty TNHH Allied Telesis Việt Nam



General Director, Allied Telesis Vietnam Co.,Ltd

TIỂU SỬ | BIO
Ông Phạm Quỳnh Thắng, Tổng giám đốc Allied Telesis Việt Nam đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực
công nghệ ICT và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ chuyên gia tư vấn giải pháp đến phụ trách kinh doanh và điều hành
cho các hãng công nghệ đa quốc gia hàng đầu trên thế giới như ZTE, IBM, HPE và hiện nay là Allied Telesis. Với bề dày kiến
thức, kinh nghiệm về sản phẩm, giải pháp công nghệ cũng như quá trình tư vấn, chuyển giao các dự án cho rất nhiều khách
hàng ở các lĩnh vực khác nhau, ông Thắng hiểu rõ những khó khăn, thách thức dành cho các doanh nghiệp trong thời kỳ
chuyển đổi số, đặc biệt là vấn đề về an ninh bảo mật cho hạ tầng mạng IT. Và giải pháp nào sẽ giúp giải quyết các vấn đề
đó cho doanh nghiệp, mang lại sự đảm bảo trong vận hành và giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu sẽ là chia
sẻ của ông trong Diễn đàn Vietnam Security Summit 2022 này.
Mr. Pham Quynh Thang, General Director of Allied Telesis Vietnam has more than 20 years of experience working in the
field of ICT technology and has been in charge of many different positions, from solution consultant to sales and operation
manager for leading multinational companies in the world such as ZTE, IBM, HPE and now Allied Telesis. With extensive
knowledge and experience in products, technology solutions as well as the projects consulting and transferring process to
many customers in different fields, Mr. Thang understands the difficulties and challenges for businesses in the time of digital
transformation, especially security issues for IT network infrastructure. And what solutions will help solve those problems for
businesses, provide assurance in the operation process and help businesses achieve optimal business performance will be
his sharing in the Vietnam Security Summit 2022.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG TỰ PHÒNG VỆ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ
BUILDING A SELF-DEFENSE NETWORK FOR ENTERPRISES IN THE DIGITAL TRANSFORMATION AGE
TÓM TẮT | ABSTRACT
Hiện nay, các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên phổ biến, với quy mô ngày càng lớn, gây ra những thiệt hại không
thể lường trước cho các doanh nghiệp. Việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp
để phòng vệ trước các mối nguy cơ, phản ứng nhanh chóng với các cuộc tấn công mạng là vô cùng quan trọng. Các
doanh nghiệp đang ngày càng phải trang bị nhiều ứng dụng bảo mật khác nhau. Việc vận hành và quản trị nhiều ứng dụng
bảo mật riêng rẽ gây ra sự phức tạp, rủi ro cao và phản ứng có độ trễ. Ngoài ra, biên mạng đang trở thành mục tiêu tấn công
phổ biến hơn, nơi có những thiết bị IoT không được cài đặt các công cụ bảo mật thiết yếu. Cần một giải pháp tổng thể với
chính sách quản trị nhất quán, có cơ chế phản ứng tự động giúp phát hiện, ngăn chặn tấn công ngay lập tức và giúp khôi
phục vận hành nhanh chóng.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu Giải pháp mạng tự phòng vệ của Allied Telesis - AMF-SEC.
Nowadays, cybersecurity attacks are more and more serious and popular, with bigger scales, causing unpredictable
damages to Enterprises. It is really critical for enterprises to build an optimal security system which helps them to protect from
all cybersecurity threats. Those cybersecurity attacks from many directions and levels also force Enterprises to install various
kinds of security applications. But this will cause high complications and risks for operation and management. Besides, those
attacks are more focusing on edge networks, where installed with vulnerable IoT devices without security tools. It means
security on edge networks should be paid more attention.
In order to solve all above issues, Allied Telesis has applied Software Defined Network and AI technologies to launch an
optimal solution - that is AMF-Security: Allied Telesis Self Defending network.
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ÔNG LÊ ĐỨC ANH
MR. LE DUC ANH


Giám đốc phát triển kinh doanh, GROUP-IB



Business Development Manager, GROUP-IB

TIỂU SỬ | BIO
Ông Lê Đức Anh là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Group-IB, phụ trách thị trường Việt Nam. Làm việc tại Hà Nội, Đức
Anh dẫn dắt việc phát triển và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Group-IB tới khách hàng và thiết lập một hệ sinh thái
đối tác mạnh mẽ. Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và đề xuất các giải pháp an ninh mạng cho khách hàng
trong nhiều ngành dọc.
Trước Group-IB, Đức Anh là Giám đốc Kỹ thuật của Đội Kỹ thuật Kinh doanh của Fortinet Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm
về các hoạt động tư vấn kinh doanh cho toàn thị trường Việt Nam, bao gồm tư vấn các giải pháp an ninh cho khách hàng,
cung cấp các khóa đào tạo cho đối tác và phát biểu tại các sự kiện an ninh cho cả đối tác và khách hàng.
Duc Anh is the Business Development Manager of Group-IB in charge of the Vietnam market. Based in Hanoi, Duc Anh
spearheads the development and promotion of Group-IB’s products and services to clients and establishes a strong partner
ecosystem. He has more than 12 years of experience in consulting and recommending cyber security solutions for customers
across many verticals.
Prior to Group-IB, Duc Anh was the Technical Manager of Fortinet Vietnam SE Team. He was responsible for pre-sales
activities for the whole of Vietnam, including consulting security solutions for customers, providing training to partners and
speaking at security events for both partners and customers.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
QUẢN LÝ BỀ MẶT TẤN CÔNG CHO CÁC HẠ TẦNG CÔNG KHAI
HOW TO MANAGE THE ATTACK SURFACES OF INTERNET-FACING ASSETS & SYSTEMS
TÓM TẮT | ABSTRACT
Cơ sở hạ tầng bên ngoài tiếp tục là nguyên nhân gốc rễ của phần lớn các sự cố an ninh mạng. Cơ sở hạ tầng bị khai thác,
hệ thống kế thừa và CNTT ẩn, tất cả đều góp phần vào hồ sơ rủi ro của khách hàng của bạn.
- Hơn 55% các trường hợp ứng phó sự cố Group-IB vào năm 2020 là do các lỗ hổng dựa trên chu vi và cơ sở hạ tầng không
an toàn
- Vào năm 2020, đã tăng 143% số lượng đề nghị bán quyền truy cập RDP vào các mạng công ty lớn
- Tội phạm mạng và Nhóm APT Các TTP tiếp tục tìm kiếm các điểm yếu ở ngoại vi khi cố gắng đạt được quyền truy cập
ban đầu
Sản phẩm mới nhất của Group-IB, Attack Surface Management, là một giải pháp hoàn toàn dựa trên đám mây, không có
agent, được thiết kế để giúp bạn khám phá, đánh giá và quản lý các bề mặt tấn công bên ngoài của mình.
Quản lý bề mặt tấn công cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về các nội dung bên ngoài, xác định những nội dung có
thể là vectơ tấn công tiềm ẩn và tối ưu hóa các nỗ lực giảm thiểu và khắc phục thông qua tích hợp, quản lý tác vụ và giao
diện người dùng dễ sử dụng.
External infrastructure continues to be the root cause of the majority of cyber security incidents. Overlooked infrastructure,
legacy systems and shadow IT all contribute to the risk profile of your customers.
- Over 55% of Group-IB incident response cases in 2020 were due to perimeter-based vulnerabilities and insecure
infrastructure
- In 2020, there was a 143% increase in the number of offers to sell RDP access to large corporate networks
- Cybercriminal and APT Groups TTPs continue to search for weak spots in the external perimeter when attempting to gain
initial access
Group-IB's newest product, Attack Surface Management, is a fully cloud-based, agentless solution that's designed to
help you discover, assess and manage your external attack surfaces.
Attack Surface Management provides complete visibility into external - facing assets, identifying those that may be
potential attack vectors and optimizing mitigation and remediation efforts through integration, task management and easyto-use UI.
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ÔNG HOLLIS VALENCIA
MR. HOLLIS VALENCIA


Trưởng Bộ phận Tư vấn tiền bán hàng, Đông Nam Á, Quest
Technology Systems Singapore Pte Ltd



Head of Presales, Southeast Asia, Quest Technology Systems
Singapore Pte Ltd

TIỂU SỬ | BIO
Hollis là một chuyên gia CNTT kỳ cựu với kinh nghiệm dày dặn về quản lý cơ sở dữ liệu và hỗ trợ giám sát hiệu suất ứng
dụng, thực thi triển khai, cũng như các giải pháp bảo mật về quản lý truy cập đặc quyền.
Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong ngành, trong đó có 14 năm làm việc Quest and One Identity, ông là chuyên gia về cài
đặt, nâng cấp phần mềm doanh nghiệp, vận hành kỹ thuật, cung cấp dịch vụ, kiến trúc giải pháp. Ông giúp đỡ khách hàng
quản lý, giám sát và di chuyển các môi trường cơ sở dữ liệu kết hợp và cơ sở hạ tầng phức tạp. Xây dựng và củng cố hàng
an toàn thông tin bằng các giải pháp quản lý truy cập đặc quyền.
Từng nắm giữ vai trò là quản trị viên ERP, DBA đa nền tảng, trưởng nhóm hỗ trợ kỹ thuật và hiện là Trưởng Bộ phận Tư vấn
tiền bán hàng khu vực Đông Nam Á, ông có hiểu biết toàn diện và sâu sắc về cách tiếp cận bảo mật danh tính về vấn đề
an toàn thông tin mạng giúp khách hàng giải quyết những vấn đề cấp bách nhất.
Hollis is a veteran IT professional with a demonstrated history of database management and application performance
monitoring support, implementation, as well as cybersecurity solutions on privileged access management.
With over 19 years of industry experience and 14 of which with Quest and One Identity, he is an expert in enterprise
software installation, upgrades, technical operations, service delivery, and solution architecture. Helping customers
manage, monitor, and move their hybrid database environments and complex infrastructure. Forging and strengthening
their cybersecurity fences with privileged access management solutions.
Having worn hats of an ERP administrator, multi-platform DBA, technical support lead and currently as the head of
Presales for the Southeast Asia region, he has a strong comprehensive understanding on how a unified identity security
approach to cybersecurity help customers address their most pressing issues and pain points.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC HÌNH THÁI QUẢN LÝ TRUY CẬP ĐẶC QUYỀN (PAM): 5 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO GIẢI PHÁP PAM THẾ HỆ MỚI
THE MANY FACES OF PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM): 5 REASONS TO INVEST IN NEXT-GEN PAM
TÓM TẮT | ABSTRACT
Quản lý truy cập đặc quyền (PAM) là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của an ninh mạng. Vì hầu như mọi vi
phạm đáng chú ý đều liên quan đến các tài khoản đặc quyền bị xâm phạm và truy cập hành chính, không có gì ngạc nhiên
khi việc đảm bảo các thông tin xác thực và quyền truy cập liên quan luôn nằm top đầu trong mọi danh sách ưu tiên của các
CISO. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tại phiên hội thảo này cùng với sự góp mặt của ông Hollis Valencia, Trưởng bộ phận Tư
vấn tiền bán hàng khu vực Đông Nam Á, để có cái nhìn sâu sắc và tổng quan nhất về cách PAM đã phát triển và hiểu rõ 5
cách để có thể tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và bảo mật.
Privileged access management (PAM) is one of the fastest growing areas of cybersecurity. As virtually every high-profile
breach involves compromised privileged accounts and administrative access, it’s no surprise that securing those credentials
and associated access is at the top of every CISO’s priority list. Attend this session with Hollis Valencia, Head of Presales Southeast Asia, to get some insight and a high-level overview of how PAM has evolved and the five ways it can optimize
business operations and security.
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ÔNG VŨ THẾ HẢI
MR. VU THE HAI


Trưởng phòng Trung tâm giám sát và vận hành An toàn thông tin
SOC, Công ty Cổ phần an ninh mạng Việt Nam VSEC



SOC Manager, VSEC

TIỂU SỬ | BIO
Với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin, Ông Vũ Thế Hải đã phụ trách nhiều vị trí quan trọng và đòi hỏi
chuyên môn cao tại các đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT hay phòng ATTT của các công ty lớn như CMC Cyber Security, Viettel
Cyber Security, VinITIS,...
Hiện tại, ông đang đảm nhiệm vị trí SOC manager tại VSEC, cùng đội ngũ 20 chuyên gia tại đây xây dựng dịch vụ SOC theo
tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam.
.Over 9 years of experience in the Information Security field, Mr. Vu The Hai has taken multiple important and critical
technical positions in large MSPs and corporations, such as CMC Cyber Security, Viettel Cyber Security, VinITIS, etc.
Currently, he is the man responsible for theo SOC at VSEC. With 20 experts of SOC, he is building and offering the quality
SOC service that meets both international standards, as well as customer expectations, for Vietnamese businesses and
corporations.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỂ TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ ATTT CHO TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP
OPTIMIZING INFORMATION SECURITY INVESTMENT FOR ENTERPRISE
TÓM TẮT | ABSTRACT
- Những thách thức mà tổ chức/doanh nghiệp gặp phải khi xây dựng hệ thống quản trị ATTT riêng.
- Sự phát triển và ưu điểm của dịch vụ thuê ngoài ATTT
- Cách để lựa chọn dịch vụ tối ưu nhất
- Organizational Challenges: Building Information Security Management System
- The advantages of IT Security Outsourcing
- How to choose the best service provider for the organization
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI ỨNG PHÓ CÁC CUỘC
TẤN CÔNG MẠNG TRONG TƯƠNG LAI
CONFERENCE SESSION 3
HARNESSING THE POWER OF EXPONENTIAL TECHNOLOGIES AGAINST
THE EMERGING CYBER-THREATS
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THIẾU TƯỚNG TỔNG VIẾT TRUNG
MAJOR GENERAL TONG VIET TRUNG


Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Tư lệnh 86,
Bộ Quốc phòng



Deputy Commander, Cyberspace Operations Command,
Command 86, Ministry of National Defence

TIỂU SỬ | BIO
Quá trình công tác
1980 - 1986: Học viên trường Thông tin Quân sự, Ulianop, Liên bang Nga.
1986 - 2004: Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc
2004 - 2008: Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel
2008 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.
2018 - Đến nay: Thiếu tướng Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng.
Kinh nghiệm: Thông tin Vô tuyến điện, Quản lý kinh doanh mạng viễn thông, Giám đốc CNTT, An ninh mạng.
Career path
1980 - 1986: Studied at Military Information University, Ulianop, Soviet Unions
1986 - 2004: Deputy Director of High Technology Information Engineering Center, Communications Command
2004 - 2008: Director of Viettel Telecom
2008 - 2018: Deputy General Director of Viettel Group
2018 - now: Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86), Ministry of Defense.
Expertise: Radio Communication, Business management of telecommunications networks, CIO, Cyber security.
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ÔNG VŨ LÊ
MR. VU LE


Kỹ sư giải pháp bảo mật, Sophos



Security Solutions Engineer, Sophos

TIỂU SỬ | BIO
Kỹ sư giải pháp bảo mật với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và dịch vụ bảo mật. Có kỹ
năng về Bảo mật, Quản trị mạng, Bảo mật thông tin đám mây và các sản phẩm liên quan khác.
Experienced Security Solutions Engineer with an experience of several years of working in the information technology and
services industry. Skilled in Security, Network Administration, Cloud Information Security and other related products
CHỦ ĐỀ | TOPIC
PHÁT HIỆN VÀ PHẢN HỒI - YẾU TỐ CẦN THIẾT CHO HỆ THỐNG BẢO MẬT VỮNG CHẮC
DETECTION AND RESPONSE - THE NECESSARY INGREDIENTS TO ROBUST PROTECTIONS
TÓM TẮT | ABSTRACT
An toàn thông tin cho doanh nghiệp đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết bởi số lượng ngày càng tăng của các cuộc
tấn công mạng và mức độ tinh vi của nó.
Hacker đã không còn chỉ viết mã độc đăng lên môi trường mạng và đợi con mồi dính bẫy mà giờ đây, chúng ta phải đối
mặt với những kỹ thuật tấn công phức tạp hơn, những kẻ tấn công kết hợp phần mềm độc hại với kỹ thuật Hand-on trực tiếp
trên bàn phím để vượt qua hệ thống phòng thủ của bạn trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là với tư cách là những người
bảo vệ hệ thống, chúng ta cũng cần phải có khả năng phản ứng với họ trong thời gian thực.
Hãy đến và nghe chúng tôi chia sẻ về tầm quan trọng của tính năng Detection & Response và tại sao Sophos là lựa chọn
số một cho giải pháp này.
Today's threat environment has been plagued by the growing volume, sophistication, and speed of cyber-attacks.
No longer do adversaries write their code, release it then sit back and wait. Now we face active adversaries, attackers
who combine malware with live hands-on-keyboard hacking in order to get around your defenses in real time, to respond to
your blocks. This means as defenders we need to be able to respond to them in real-time too.
Come and see how Sophos Detection & Response can help.
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BÀ ADITI JAIN
MS. ADITI JAIN


Giám đốc sản phẩm, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.



Principal Product Manager, ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.

TIỂU SỬ | BIO
Với bằng cử nhân công nghệ về Kỹ thuật Máy tính, bà Aditi Jain cho rằng bản thân là một người đam mê công nghệ. Bà
đã có thời gian dài làm việc trong ngành Công nghệ thông tin và bảo mật, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện
và quản lý các dự án Bảo mật ứng dụng. Hiện nay, bà đang là Giám đốc sản phẩm của ARCON, phụ trách Quản lý truy cập
đặc quyền, Phân tích hành vi người dùng, Quản lý tuân thủ bảo mật và nhiều giải pháp khác.
Với những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc, bà đã gắn kết với khách hàng và tìm ra cách thức mà các tổ chức khác nhau
đang đối mặt với vấn đề bảo mật hiện nay. Phẩm chất lãnh đạo giúp bà dễ dàng quản lý đội ngũ sản phẩm, phân tích chức
năng và biên soạn tài liệu. Tại ARCON, bà đóng vai trò là người thúc đẩy phát triển sản phẩm với các chiến lược đa dạng,
định hướng lộ trình phát triển và tính năng tiêu biểu cho sản phẩm cũng như quản lý các phiên bản sản phẩm. Bà cũng là một
diễn giả tại các sự kiện và hội thảo về an ninh mạng.
With a BTech in Computer Engineering, Aditi Jain is a self-described technology enthusiast. She has had a long tenure in the
Information Technology and security industry, which has given her diverse experience in the execution and management of
Application Security projects. Aditi currently works as a Principal Product Manager with ARCON, where she is in charge of the
Privileged Access Management, User Behavior Analytics, Security Compliance Management solutions and many more solutions.
Aditi's excellent people skills enable her to engage deeply with existing clients and prospects and explore how different
organizations deal with security issues. Her leadership qualities help her manage her team of product managers, functional
analysts, and document writers with ease. At ARCON, she is known to drive products with multiple strategies, create roadmaps
and feature definitions for products, and manage releases expertly. Aditi is also a speaker at various events and conferences
on the subject of cybersecurity.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
VƯỢT QUA THÁCH THỨC VỀ XÁC THỰC VÀ QUẢN LÝ TRUY CẬP TRONG THẾ GIỚI ĐA ĐÁM MÂY
MEETING THE IDENTITY AND ACCESS CHALLENGES IN A MULTI-CLOUD WORLD
TÓM TẮT | ABSTRACT
Các tổ chức đang nhanh chóng áp dụng chiến lược tiếp cận đám mây (cloud-first) để nâng cao hiệu quả hoạt động
CNTT. Tuy nhiên, rủi ro ngày càng gia tăng khi áp dụng cách thức này. Khi các tổ chức áp dụng phương pháp tiếp cận đa
đám mây, ngày càng có nhiều danh tính kỹ thuật số được tạo ra. Người dùng cuối sử dụng các danh tính kỹ thuật số này truy
cập vào tài nguyên đám mây từ mọi nơi. Trong bối cảnh đó, các mối đe dọa lạm dụng thông tin xác thực và vi phạm dữ liệu
tăng lên đáng kể khi các hoạt động quản lý danh tính và quyền truy cập không đủ mạnh để quản lý tài nguyên đám mây.
Do đó, để đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch, các tổ chức phải có cơ chế thích hợp để đối phó với các Thách thức
về nhận dạng danh tính và quyền truy cập trong một thế giới đa đám mây. Từ việc cung cấp quyền sử dụng cho người dùng
cho đến việc có một quy trình làm việc trực quan để đảm bảo quyền truy cập ứng dụng đúng thời điểm, việc có một nền
tảng thống nhất là cực kỳ quan trọng để quản lý và kiểm soát một số lượng lớn danh tính phân tán trên nhiều môi trường đám
mây. Các giải pháp quản lý truy cập và nhận dạng mạnh mẽ của ARCON cung cấp quyền truy cập an toàn vào môi trường
đa đám mây. Các giải pháp giúp thiết lập quyền truy cập an toàn để thực hiện tác vụ bất kỳ trong khi thuật toán AI/ML nâng
cao phát hiện các điểm cuối bất thường và ngăn chặn các quyền không cần thiết & trái phép.
Organizations are fast adopting a cloud-first approach in order to enhance their IT operational effectiveness and
efficiency. However, in pursuit of this, the risk surface is getting increased. As organizations adopt a multi-cloud approach,
more and more digital identities are being created. End-users using these digital identities access cloud resources literally
from anywhere. In this backdrop, the threats of credential abuse and data breach increases significantly when identity and
access management practices are not robust enough to manage the cloud resources.
Therefore, in order to ensure a seamless transition, organizations must have proper mechanisms to deal with Identity
and Access Challenges in a multi-cloud world. From user provisioning to on-boarding and from having an intuitive workflow
matrix to ensuring just-in-time access to applications, a unified platform is extremely important to manage and control a
large number of identities dispersed across multiple cloud environments. ARCON’s robust identity and access management
solutions provide secure access to multi-cloud environments. The solutions help to establish secure access to perform any
task, while advanced AI/ ML analytics detect endpoint anomalies and prevent unnecessary & unauthorized permissions.
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ÔNG LAU YAN QING
MR. LAU YAN QING


Chuyên gia cao cấp, Delinea



Sales Engineer, Delinea

TIỂU SỬ | BIO
Yan Qing gia nhập Delinea vào tháng 4 năm 2022 với tư cách Kỹ sư bán hàng kênh cho Châu Á. Ông có hơn 14 năm kinh
nghiệm về An toàn không gian mạng và là người ủng hộ Zero Trust. Ông chịu trách nhiệm phát triển và tạo điều kiện cho các
đối tác giúp đỡ các khách hàng và tổ chức của họ trong khu vực khi họ áp dụng và triển khai các giải pháp Truy cập đặc
quyền của Delinea. Ông thường xuyên hợp tác với các đối tác và khách hàng trong khu vực cũng như nhiều công ty trong
số 2000 công ty Global 2000 ở Châu Á về các sáng kiến an ninh khác nhau.
Yan Qing joined Delinea in April 2022 as the Channel Sales Engineer for Asia. He has over 14 years of Cybersecurity
experience and is a Zero Trust Advocate. He is responsible for developing and enabling partners to help their customers and
organizations in the region as they adopt and implement the Delinea Privileged Access solutions. He regularly collaborates
with partners and customers around the region as well as many of the Global 2000 companies in Asia on different security
initiatives.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
HÀNH TRÌNH ĐẾN BẢO MẬT ZERO TRUST VỚI GIẢI PHÁP PAM HIỆN ĐẠI
JOURNEY TO ZERO TRUST SECURITY WITH MODERN PAM
TÓM TẮT | ABSTRACT
Quản lý quyền truy cập đặc quyền là rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào muốn xây dựng bảo mật không tin cậy.
PAM đúng lúc giúp tổ chức của bạn cấp quyền truy cập phù hợp cho đúng người dùng vào đúng thời điểm. Với mô hình bảo
mật Zero Trust, không ai được tin cậy một cách tự động, ngay cả khi họ ở trong khu vực an toàn. Thay vào đó, tất cả các danh
tính đều được xác minh, quyền truy cập tối thiểu được cấp dựa trên ngữ cảnh và các hoạt động được giám sát để đảm bảo
các biện pháp kiểm soát đang hoạt động như mong đợi.
Privileged access management is critical for any organization that wants to build zero-trust security. Just-in-time PAM
helps your organization give the right access to the right users at the right time. With a Zero Trust security model, nobody
is trusted automatically, even when they’ve cleared the perimeter. Instead, all identities are verified, minimum access is
granted based on context, and activities are monitored to make sure controls are working as expected.
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ÔNG NGUYỄN VĂN SƠN
MR. NGUYEN VAN SON


Giám đốc công nghệ, Mi2 JSC



CTO, Mi2 JSC

TIỂU SỬ | BIO
Ông Nguyễn Văn Sơn hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ tại Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC). Với
hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật thông tin, ông đã tham gia tư vấn, triển khai và đào tạo cho nhiều khách
hàng lớn liên quan đến các mảng chuyên biệt như phòng chống tấn công APT (APT Prevention), vận hành an ninh tập trung
(Security Operation), đảm bảo an ninh ứng dụng (DevSecOps) và bảo mật dữ liệu (Data Protection).
Mr. Nguyen Van Son is currently holding the position of CTO at Mi Mi Informatics Joint Stock Company (Mi2 JSC). With more
than 12 years of experience in information security, he has participated in consulting, implementing and training for many
large enterprises related to specialized areas such as APT Prevention, Security Operation, DevSecOps and Data Protection.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
DEVSECOPS - CHÌA KHÓA ĐẢM BẢO AN NINH ỨNG DỤNG LIÊN TỤC
DEVSECOPS - THE KEY FOR APPLICATION SECURITY IN THE DIGITAL TRANSFORMATION
TÓM TẮT | ABSTRACT
Ngày nay, xu hướng chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết, bắt buộc các tổ chức phải phát triển, sử dụng các phần mềm
mới giải quyết bài toán mới, bài toán lớn và an ninh cho ứng dụng sẽ đảm bảo tính bền vững cho chuyển đổi số. DevSecOps
giúp tổ chức xây dựng một quy trình bảo mật ứng dụng kết hợp hiệu quả với quy trình DevOps. Synopsys với công nghệ và
dịch vụ hàng đầu, giúp tổ chức triển khai, áp dụng DevSecOps dễ dàng, hiệu quả và đảm bảo tính bảo mật toàn diện và
liên tục cho ứng dụng.
Today, the trend of digital transformation is an urgent requirement, forcing organizations to develop and use new software
to solve new challenges and security for applications to ensure the sustainability of digital transformation. DevSecOps
helps organizations to build an application security procedure combined effectively with DevOps procedure. Synopsys
with leading technology and services helps the organization deployed and applied DevSecOps easily and effectively and
ensure comprehensive and continuous security for applications.
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ÔNG NGUYỄN TRUNG TÍN
MR. NGUYEN TRUNG TIN


Tổng Giám đốc, Polaris Infosec



CEO, Polaris Infosec

TIỂU SỬ | BIO
Nguyễn Trung Tín là người Mỹ gốc Việt đồng sáng lập Polaris Infosec. Trước khi làm việc trong lĩnh vực an toàn không gian
mạng tư nhân, ông là sĩ quan bộ binh trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là Đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ông
được chứng nhận GIAC GSEC, GCIH, và GCFA.
Nguyen Trung Tin is a Vietnamese - American co-founder of Polaris Infosec. Prior to his work within private cybersecurity,
he was an infantry officer in the US Marine Corps and a Special Agent within the Federal Bureau of Investigation (FBI). Tin is
GIAC GSEC, GCIH, and GCFA certified.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
NGUYÊN TẮC ỨNG CỨU SỰ CỐ TẤN CÔNG MẠNG TẠI DOANH NGHIỆP
PRINCIPLES OF INCIDENT RESPONSE
TÓM TẮT | ABSTRACT
Phần trình bày sẽ bao gồm các nguyên tắc chung mà các công ty phải xem xét để ứng phó với sự cố mạng và lý do tại
sao cần phải làm thế cũng như lợi ích và tác động của việc ứng phó. Một số nghiên cứu điển hình cũng sẽ được thực hiện và
liên quan đến các nguyên tắc được đề cập.
The presentation will cover general principles that companies must consider for cyber incident response and the reasons
why, benefits, and impacts. Several case studies will also be conducted and related back to principles covered.
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ÔNG VŨ ĐỖ KHANH
MR. VU DO KHANH


Cố Vấn Điều Hành, PLATFORMBASE



Executive Advisor, PLATFORMBASE

TIỂU SỬ | BIO
Ông Vũ Đỗ Khanh là Cố Vấn Điều Hành và Đại Diện Thương Mại của PLATFORMBASE tại thị trường Việt Nam. Ông có
nhiều năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho các tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế, và các tập đoàn đa quốc gia.
Tiêu biểu có thể kể đến như: Văn phòng Chính phủ Anh (UK Cabinet Office), Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao
Anh Quốc (UK Department for Digital, Culture, Media & Sport), Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ,
Tập đoàn Samsung C&T.
Với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực chính sách, tài chính và công nghệ, ông hiểu rõ những khó khăn, thách
thức mà các tổ chức và doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình chuyển đổi số và bảo mật thông tin. Đến với Vietnam
Security Summit 2022, ông Khanh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và nghiên cứu tình huống (case study) của ông về vai trò của
an ninh vật lý và an ninh mạng tại doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.
Ông Khanh tốt nghiệp hạng xuất sắc chương trình Thạc sĩ Chính sách Công tại Đại Học Oxford, Anh Quốc và là tác giả
nhiều đề tài nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong quản lý chính sách và doanh nghiệp.
Mr. Vu Do Khanh is the Executive Advisor and Trade Representative for PLATFORMBASE in Vietnam. He has many years of
experience working for and advising governmental organizations, international organizations, and multinational corporations.
Notable organizations are: UK Cabinet Office, UK Department for Digital, Culture, Media & Sport, International Monetary
Fund, Mitsubishi UFJ Financial Group, and Samsung C&T.
With a diverse background in policy, finance and technology, he understands the difficulties and challenges that
organizations and enterprises often face in the process of digital transformation and information security safeguarding.
Coming to Vietnam Security Summit 2022, Mr. Khanh will share his stories and case studies about the roles of physical security
and cybersecurity in enterprises and international organizations.
Mr. Khanh graduated with Distinction from the Master of Public Policy program at the University of Oxford, United Kingdom.
He is also the author of many research projects on applications of technology in policy and business management.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
KẾT HỢP AN NINH MẠNG VÀ AN NINH VẬT LÝ: NHỮNG THÁCH THỨC MỚI VÀ GIẢI PHÁP
CYBER AND PHYSICAL SECURITY CONVERGENCE: NEW CHALLENGES AND SOLUTIONS
TÓM TẮT | ABSTRACT
Việc áp dụng các thiết bị Internet vạn vật (IoT) và Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) trong sản xuất và dịch vụ công đã
xoá nhoà đi ranh giới truyền thống của an ninh mạng và an ninh vật lý. Kết hợp an ninh mạng - vật lý là xu hướng tất yếu
nhằm ứng phó với các mối đe dọa gia tăng từ những cuộc tấn công tích hợp (Hybrid) vào hạ tầng mạng và sản xuất của
doanh nghiệp.
The application of Internet of Things (IoT) and Industrial Internet of Things (IIoT) devices in manufacturing and public
services has blurred the line between cybersecurity and physical security. Combining cybersecurity with physical security
is an inevitable trend to respond to the increasing threats from hybrid attacks on enterprises’ network and production
infrastructures.
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ÔNG ROBERT LAURIE
MR. ROBERT LAURIE


Kỹ sư an toàn thông tin, David Lynas Consulting (DLC)



Enterprise Security Architect , David Lynas Consulting (DLC)

TIỂU SỬ | BIO
Rob có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT & bảo mật và có niềm đam mê về Kiến trúc bảo mật doanh nghiệp.
Ông có kiến thức chuyên sâu trong việc cung cấp các giải pháp thực tế cho các khách hàng quốc tế, cũng như cung cấp
chương trình đào tạo an toàn bảo mật chất lượng cao với tư cách là một thành viên của nhóm giảng viên SABSA. Trong thời
gian gần đây, Rob đã tập trung vào việc cung cấp dịch vụ Giám đốc an toàn thông tin ảo (CISO-as-a-Service) cho khách
hàng.
Với vai trò là Thành viên Ủy ban của Chi nhánh ASIA Perth, Rob kết hợp vai trò truyền tải của mình với vị trí trong nhóm lãnh
đạo chịu trách nhiệm cho sự mở rộng của DLC sang thị trường châu Á.
Rob combines 17 years’ experience in the IT & security fields with a passion and talent for Enterprise Security Architecture.
Rob is adept at delivering real-world solutions for international clients, as well as providing high-quality security education as
part of the SABSA instructor team. Recently, Rob has been focusing on performing virtual CISO-as-a-Service roles for clients.
Also serving as a Committee Member of the ASIA Perth Branch, Rob combines his delivery role with a role in the leadership
group for DLC’s expansion into Asia.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
KHUNG KIẾN TRÚC BẢO MẬT DOANH NGHIỆP SABSA
SABSA AND THE ANCIENT ART OF ENTERPRISE SECURITY ARCHITECTURE
TÓM TẮT | ABSTRACT
Tôn Tử, một vị tướng quân đội nổi tiếng từ năm 512-506 trước Công nguyên, cho rằng cơ hội để đánh bại kẻ thù là do chính
kẻ thù cung cấp.
Ông tin rằng việc lập kế hoạch và chiến lược cẩn thận có thể tránh được những thương vong không đáng có đến từ chiến
trường chiến thuật.
Binh pháp Tôn Tử xuất hiện từ kỷ nguyên chiến tranh giữa các quốc gia láng giềng, không có quốc gia nào có thể giành
được lợi thế so với các quốc gia khác vì mỗi quốc gia đều tuân theo các chiến thuật và tiêu chuẩn giống hệt nhau.
Ông tin rằng thông qua kế hoạch và chiến lược cẩn thận, các chiến binh chiến thắng sẽ giành chiến thắng trước và sau
đó tham chiến, trong khi các chiến binh bị đánh bại sẽ tham chiến trước và sau đó tìm cách giành chiến thắng.
Tôn Tử rõ ràng là một bậc thầy về rủi ro tích cực, tin rằng cơ hội sẽ nhân lên khi chúng được khai thác. Trong khi nhiều tổ
chức hiểu rằng một chiến lược tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro tiêu cực sẽ cung cấp một số bảo vệ, nhiều tổ chức đã
không ngừng hiểu rủi ro tích cực (cơ hội) mà Tôn Tử mô tả, khuếch đại sức mạnh của một đội quân vượt ra ngoài kẻ thù.
Rõ ràng là các nguyên tắc của Tôn Tử có thể mang lại giá trị to lớn ngày nay - Các tổ chức của chúng ta đang bị tấn
công bởi các tác nhân đe dọa tinh vi tận dụng các công cụ và khai thác mạnh mẽ để chinh phục các lĩnh vực kỹ thuật số.
Làm thế nào một tổ chức có thể tự bảo vệ trước một kẻ tấn công chuyên dụng với nhiều nguồn lực lớn và một đội quân
lớn hơn của chính họ?
Bài trình bày này sẽ cho thấy chiến lược và lập kế hoạch bảo mật toàn doanh nghiệp tập trung vào doanh nghiệp, sử
dụng khuôn khổ SABSA, cung cấp một cách tiếp cận an toàn mạng hiệu quả cao.
Khung SABSA cho phép các tổ chức chuyển lợi thế chống lại kẻ thù một cách hiệu quả thông qua việc khai thác các cơ
hội trong môi trường rủi ro doanh nghiệp.
Sun Tzu, a famous military general from 512-506 BCE, postulated that the opportunity to defeat an enemy is provided by
the enemy themselves. He believed that careful planning and strategy could avoid unnecessary casualties that come from
the tactical battleground.
The Art of War Sun Tzu emerged from an era of warfare between neighbouring states where it became increasingly
frustrating as no state could gain an advantage over the other as they were each following the exact same tactics and
standards.
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Sun believed that through careful planning and strategy, victorious warriors would win first and then go to war, while
defeated warriors would go to war first and then seek to win.
Sun Tzu was clearly a master of positive risks, believing that opportunities multiply as they are harnessed. While many
organisations understand that a strategy focused on minimizing negative risks will provide some protection, many have not
stopped to understand the positive risks (opportunities) that Sun Tzu describes, amplifying an army’s power beyond that of
the enemy.
It’s clear that Sun Tzu's principles can provide immense value today - Our organisations are being attacked by sophisticated
threat actors leveraging powerful tools and exploits to conquer our digital realms.
How can an organisation defend itself against a dedicated attacker with greater resources and a larger army than their
own?
This presentation will show how business-focused enterprise-wide security strategy and planning, using the SABSA
framework, provides a highly effective approach to cyber security.
The SABSA framework allows organisations to effectively turn the advantage against the enemy through the harnessing
of opportunities within the enterprise risk environment.
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ARCON
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR
Địa chỉ: 901 & 902, Kamla Executive Park, Off. Andheri-Kurla Road, JB Nagar, Andheri (E), Landmark: Nr. Vazir Glass Factory,
Mumbai, Maharashtra, India - 400059
Address: 901 & 902, Kamla Executive Park, Off. Andheri-Kurla Road, JB Nagar, Andheri (E), Landmark: Nr. Vazir Glass Factory,
Mumbai, Maharashtra, India - 400059
Tel/fax: +91 22 4221 5300
Website: https://www.arconnet.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
ARCON là công ty công nghệ hàng đầu chuyên cung cấp các Giải pháp Kiểm soát Rủi ro. ARCON tin tưởng việc không
ngừng đổi mới công nghệ sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro kỹ thuật số mới nổi hiện đang đe dọa các tổ chức trong nhiều lĩnh vực.
IoT (Internet of Things), hệ thống hàng triệu thiết bị trên khắp thế giới hiện được kết nối với internet, đang cách mạng hóa thế giới
công nghệ. Tuy nhiên, những công nghệ trong quy trình tự động hóa gắn liền với các hoạt động vận hành doanh nghiệp cũng
tiềm ẩn những rủi ro lớn. Ngoài ra, các giao diện khác cũng dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa kỹ thuật số tinh vi. Để giảm thiểu
những rủi ro này, ARCON được thành lập vào năm 2006 với mục tiêu duy nhất là hướng tới các giải pháp kiểm soát rủi ro thế hệ
mới hoạt động trong thời gian thực.
Tầm nhìn của công ty là tạo ra một nhóm các sản phẩm dành cho doanh nghiệp nhằm cung cấp một khuôn khổ kiểm soát
hoạt động mạnh mẽ không chỉ ở cấp độ thiết bị mà còn trên các ứng dụng và quy trình kinh doanh.
ARCON is a leading technology company specializing in providing Risk Control Solutions. ARCON believes in technological
innovations that constantly mitigate the current and emerging digital threats that wreak havoc on organizations from various
industries. Internet, millions of interconnected devices and IoTs (Internet of Things) are revolutionizing the world of technology. At
the same time, business operations are moving towards advanced automation where greater risks are emanating from threats
that are now embedded within those technologies. In addition, various interfaces are vulnerable to sophisticated digital threats.
In order to mitigate these risks, ARCON came into being in 2006 with the sole objective of working towards the next generation of
risk control solutions that work in real-time.
The vision of the company is to create a stack of products that work at the enterprise level to provide a robust control
framework which works not only at the device level but also across applications and business processes. The company aims
to have a set of products which would have their individual objectives and goals; however, the vision is to have an integrated
framework that would converge at the business level.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Danh mục sản phẩm của ARCON bao gồm:
- ARCON | Quản lý truy cập đặc quyền (PAM)
- ARCON | Phân tích hành vi người dùng (UBA)
- ARCON | Quản lý Tuân thủ Bảo mật (SCM)
- ARCON | Quản lý đặc quyền điểm cuối (EPM)
Các giải pháp cấp doanh nghiệp này cung cấp khả năng truy cập liền mạch và có kiến trúc có tính mở rộng. Hơn 500+
doanh nghiệp trên toàn cầu, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Viễn thông, Chính phủ, Dầu khí, Dược
phẩm, Logistics và Fintech tin tưởng sử dụng các giải pháp của ARCON để bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của tổ chức.
Các giải pháp thế hệ tiếp theo này dựa trên các công nghệ có thể DỰ ĐOÁN, BẢO VỆ và NGĂN NGỪA các yếu tố độc hại.
ARCON’s product portfolio includes:
- ARCON | Privileged Access Management (PAM)
- ARCON | User Behavior Analytics (UBA)
- ARCON | Security Compliance Management (SCM)
- ARCON | Endpoint Privilege Management (EPM)
These enterprise-class solutions provide seamless access and have scalable architecture. More than 500+ global enterprises,
spanning a wide range of industries such as Banking, Finance, Insurance, Telecom, Government, Oil & Gas, Pharmaceuticals,
Logistics and Fintech trust ARCON solutions to safeguard their critical business information. These next-generation solutions are
based on the technologies that are able to PREDICT, PROTECT and PREVENT malicious elements.
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CÔNG TY AN NINH MẠNG VIETTEL
VIETTEL CYBER SECURITY
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Address: No 1 Tran Huu Duc Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Viet Nam.
Website: https://viettelcybersecurity.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Công ty An ninh mạng Viettel là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, thực hiện nghiên cứu,
phát triển chuyên sâu các giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin cho các tổ
chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tầm nhìn: Đưa công ty trở thành đối tác số 1 về đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp
và hạ tầng trọng yếu quốc gia.
Sứ mệnh: Dẫn đầu trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp An toàn thông tin, đưa tri thức chuyên sâu vào trong
từng sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực An toàn thông tin tại Việt Nam, qua đó không ngừng nâng cao năng lực tự chủ An toàn thông
tin cho không gian mạng Việt Nam.
Mục tiêu: Trở thành đối tác số 1 cung cấp sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng cho các doanh nghiệp, tổ chức và hạ tầng
trọng yếu của quốc gia.
Viettel Cyber Security is a branch of Viettel Group, conducting in-depth research and development of information security
solutions and providing Information Security products and services for domestic and foreign organizations and businesses.
Vision: Leading in researching, developing Information security solutions, bringing in-depth knowledge into each Information
security product and service in Vietnam, thereby constantly improving the capacity of information security for Vietnam
cyberspace.
Mission: Become the No. 1 partner in guaranteeing information security for government, enterprises and the national critical
infrastructures.
Goal: To become the main partner providing cyber security products and services for 50% of the national critical
infrastructures and organizations.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
1. Viettel Threat Intelligence (VCS-Threat Intelligence) cung cấp các thông tin về ATTT chuyên sâu được thu thập từ
nhiều nguồn khác nhau về các mối đe dọa cho các tổ chức. Những thông tin này còn có thể được sử dụng để bổ sung dữ
liệu phân tích (feeds) cho giải pháp đảm bảo ATTT như SIEM, Network IDS, EDR, … thông qua các API tiêu chuẩn quốc tế như
STIX/TAXII. Từ đó, tổ chức và doanh nghiệp được cập nhật cảnh báo một cách nhanh chóng, kịp thời và đưa ra các quyết
định chiến lược trước các nguy cơ an ninh mạng.
2. Viettel Killchain and Anomaly (VCS - KIAN) là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái giám sát ATTT (SOC) với các chức
năng: Phân tích và xử lý dữ liệu ATTT tập trung, mô hình hóa động hành vi của các đối tượng (người dùng, thực thể) trong hệ
thống mạng, phát hiện và cảnh báo các mối nguy từ bên trong, các cuộc tấn công nâng cao, tấn công có chủ đích nhắm
vào hệ thống.
3. Viettel Enterprise Mobility Suite (VCS M-Suite) ra đời như một giải pháp cung cấp bảo mật mạng lưới trong quá trình
kết nối và truy cập từ xa, được xây dựng dựa trên các yêu cầu tối đa hóa an toàn thông tin cho doanh nghiệp.
VCS M-Suite là một sản phẩm có cách tiếp cận mới mẻ và hiện đại về lĩnh vực bảo mật kết nối từ xa, được áp dụng trên
giao thức SDP (Software Defined Perimeter - Chu vi phần mềm xác định). SDP là một mô hình bảo mật mạng kết nối 1-1 giữa
người dùng và các tài nguyên mà họ truy cập. VCS M-Suite tuân thủ những nguyên tắc cốt lõi trong lĩnh vực bảo mật an ninh
mạng, ngang tầm giá trị với các sản phẩm tương đương trên thế giới về ngành an ninh công nghệ số.
4. Viettel Security Orchestration Automation and Response (VCS-CyCir) là giải pháp điều phối, tự động hóa phản ứng
an ninh thông tin tập trung (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response) giúp xác định, ưu tiên và tiêu chuẩn hóa
cho các chức năng ứng phó sự cố. Được xây dựng dựa trên công nghệ tư động hóa thông qua việc tích hợp với các công
nghệ bảo mật, CNTT theo các kịch bản xử lý (playbook) được định nghĩa rộng, VCS-CyCir giúp tổ chức đạt được mục tiêu tối
ưu hóa hiệu quả trong quá trình quản lý và vận hành các hệ thống ATTT.
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1. Viettel Threat Intelligence (VCS-Threat Intelligence) provides comprehensive cyber security intelligence collected
from multiple sources about threats to cyber security. It also allows additional threat feeds, such as SIEM, Network IDS, EDR,
etc., via global API standards such as STIX or TAXII. Organizations and businesses are updated alerts timely, therefore, they can
respond to threats faster and give strategic decisions against them.
2. Viettel Kill-chain & Anomaly (VCS-KIAN) is a solution based on analyzing the behavior of users and entities in the system
(User and Entity Behavior Analytics). VCS-KIAN is the advanced solution of automatic
and constant profiling, chaining the behavior of users and entities, applying machine learning methods and real-time Big
Databased processing. This provides a powerful layer of analytics on top of centralized Log management solutions like SIEM,
enabling S.O.C experts to detect threats in the early stage and respond to them quickly.
3. Viettel Enterprise Mobility Suite (VCS M-Suite) is a solution that provides network security during connection and remote
access, built on the requirements of maximizing information security for businesses. VCS M-Suite is a product with a fresh and
modern approach to remote connection security, the application of the SDP (Software Defined Perimeter) protocol. SDP is a
one-to-one network security model between users and the resources they access. VCS M-Suite adheres to the core principles
in the field of cybersecurity, on a par with comparable products in digital security industry in the world
4. Viettel Security Orchestration Automation and Response (VCS-CyCir) is a centralized Security Orchestration,
Automation and Response (SOAR) which helps define, prioritize, and standardize incident response functions. Built on
automation technology through integration with IT and security technologies under dynamically defined playbooks, VCS-CyCir
helps organizations achieve their effectiveness optimization goals in the management and operation of information security
systems
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CÔNG TY TNHH ALLIED TELESIS VIỆT NAM
ALLIED TELESIS VIETNAM CO.,LTD
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
22nd Floor, PVI Building, Lot VP2, Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
+84 24 32 58 5000

https://alliedtelesis-asia.com/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Allied Telesis là một tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực giải pháp mạng cho doanh nghiệp, được thành lập vào năm
1987 tại Nhật Bản. Hãng là nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp bảo mật Ethernet & IP đồng thời cũng là hãng đi đầu trong
việc triển khai IP triple-play qua hạ tầng mạng có dây và không dây. Cùng với dải sản phẩm phần cứng đầy đủ nhất (Switch,
Router, Firewall, Wifi Access Point, phụ kiện mạng...) với chất lượng cao nhất, được sản xuất với quy trình khắt khe của Nhật
Bản, hãng đã phát minh và ứng dụng công nghệ AI, Software-Defined Network vào các giải pháp quản trị tự động cho mạng
có dây, không dây, mạng diện rộng SD-WAN, và đặc biệt là giải pháp bảo mật mạng tự động. Các giải pháp quản trị tự động
này giúp cho doanh nghiệp đơn giản hóa việc quản trị hệ thống, giảm thiểu rủi ro và chi phí. Đặc biệt giải pháp bảo mật
mạng tự động của Allied Telesis sẽ giúp khách hàng xây dựng nên một hệ thống mạng tự phòng vệ, tích hợp với hầu hết các
ứng dụng CyberSecurity hiện có để tự động loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ phát tán từ các thiết bị kết nối vào mạng ngay
tức thì với chi phí tối ưu nhất.
Hiện hãng đã xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động trên toàn cầu với sự hiện diện tại 72 nước trên thế giới, 7 trung
tâm R&D, 5 nhà máy & trung tâm logistic. Tất cả những nguồn lực này sẽ giúp Allied Telesis phục vụ và đáp ứng nhu cầu của
khách hàng trên toàn cầu một cách tốt nhất.
Allied Telesis is a leading corporation in the field of network solutions for businesses, established in 1987 in Japan. It is a
global vendor of Ethernet & IP security solutions and a leader in IP triple-play deployment over wired and wireless network
infrastructure. Along with the most completed range of hardware products (Switch, Router, Firewall, Wifi Access Point, network
accessories...) with the highest quality, manufactured with strict Japanese process, the company invented and apply AI and
Software-Defined Network technologies to automated management solutions for wired, wireless, SD-WAN wide area networks,
and especially automated network security solutions. These automated management solutions help businesses simplify system
administration, reduce risks and costs. Allied Telesis's automated network security solution will help customers build a selfdefense network that integrates with most existing CyberSecurity applications to automatically eliminate the risk of spreading
from devices connected to the network immediately with the most optimal cost.
Currently, Allied Telesis has built and developed a global network of operations with a presence in 72 countries around the
world, 7 R&D centers, 5 factories & logistics centers. All these resources will help Allied Telesis to best serve and meet the needs
of its customers globally.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
An ninh mạng hiện nay là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Hầu hết các giải pháp bảo mật vẫn phụ thuộc rất
nhiều vào sự can thiệp thủ công mỗi khi gặp sự cố.
Mắt xích yếu nhất trong hệ thống là từ người dùng khi vô tình thực hiện các hành vi gây tổn hại. Những kẻ tấn công tận
dụng kỹ thuật “social engineering” để khai thác điểm yếu này, vượt qua cả những hệ thống mạng an toàn nhất.
Ngoài ra, các thiết bị không quản lý được, như các cảm biến IoT, hoặc bộ điều khiển lập trình máy móc cũng là đối tượng
dễ bị tấn công.
Tường lửa đóng vai trò kiểm tra tất cả lưu lượng truy cập đến và đi khỏi mạng, tuy nhiên giải pháp này không bảo vệ hệ
thống mạng khỏi bị tấn công từ bên trong.
Khi phát hiện sự cố, các ứng dụng bảo mật cảnh báo cho quản trị viên để kiểm tra và hành động thủ công. Điều này cần
thời gian và nguồn lực - khiến mối đe dọa có thể lan rộng.
Chúng tôi giới thiệu giải pháp mạng tự phòng vệ thông minh có thể phản ứng chính xác, tức thì với các mối đe dọa, tự
động đưa ra quyết định thích hợp cho bất kỳ cuộc tấn công nào được phát hiện. Bộ điều khiển AMF-Sec tích hợp với hầu
hết các sản phẩm bảo mật phổ biến, nhằm tập trung các chính sách bảo mật trên một giao diện và giúp tối ưu vận hành.
Giải pháp không yêu cầu cài đặt phần mềm trên thiết bị cuối và chặn mọi mối đe doạ ngay lập tức mà không làm tăng
độ trễ thông qua việc giám sát các bản sao lưu lượng.
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Network security is a leading concern for every business owner. Most Enterprise security models still rely so heavily on manual
intervention when things do go wrong.
It is widely accepted that the weakest link in network security is the human user, usually through inadvertent bad practice.
Attackers use social engineering techniques to take advantage of this, defeating even the most secure networks.
In addition to user behavior, security can be compromised via the unmanaged devices connected to a network, such as
IoT sensors, printers or machine-programmable controllers.
The conventional way to protect from attackers and threats is to use a firewall to inspect all traffic to and from the Internet,
but which still leaves the network vulnerable to attacks from within the network itself.
Once a security sensor detects the attack behavior, all it can do is alert the administrator to manually investigate and act.
This takes time and resources-the threat can spread.
We created this solution to instantly respond to threats. The AMF Security solution uses our innovative Isolation Adapter
technology, adding autonomous intelligence to the network to automatically decide the appropriate reaction for any
detected attack. The AMF-Sec controller integrates with most common firewall products, to centralize your security policies
and single panel to manage your response action.
The Allied Telesis Self-Defending Network does not require any special software to be installed on the end-point. Our solution
allows the security appliance to monitor a copy of the traffic (I.e. one-armed) so no latency is introduced, and blocks any
threats instantly and automatically.
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CROWDSTRIKE
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
CrowdStrike là công ty đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ điểm cuối được phân phối trên đám mây. Tận dụng trí tuệ nhân tạo
(AI), nền tảng CrowdStrike Falcon® cung cấp khả năng hiển thị và bảo vệ tức thì trong toàn doanh nghiệp, đồng thời ngăn
chặn các cuộc tấn công vào các thiết bị đầu cuối trong hoặc ngoài mạng. CrowdStrike Falcon triển khai trong vài phút để
cung cấp khả năng bảo vệ theo thời gian thực và trí thông minh có thể hành động ngay từ ngày đầu tiên. Nó hợp nhất liền
mạch AV thế hệ tiếp theo với khả năng phát hiện và phản hồi điểm cuối tốt nhất trong lớp, được hỗ trợ bởi tính năng tìm kiếm
được quản lý 24/7. Cơ sở hạ tầng đám mây và kiến trúc tác nhân đơn của nó loại bỏ sự phức tạp và bổ sung khả năng mở
rộng, khả năng quản lý và tốc độ.
CrowdStrike Falcon bảo vệ khách hàng chống lại các cuộc tấn công mạng, sử dụng AI tinh vi không có chữ ký và ngăn
chặn mối đe dọa dựa trên Chỉ số tấn công (IoA) để ngăn chặn các mối đe dọa đã biết và chưa biết trong thời gian thực.
Được hỗ trợ bởi CrowdStrike Threat Graph -, Falcon tương quan hơn một nghìn tỷ sự kiện liên quan đến điểm cuối mỗi tuần
trong thời gian thực từ khắp nơi trên toàn cầu để ngăn chặn và phát hiện các mối đe dọa.
Còn nhiều điều nữa về câu chuyện Falcon đã xác định lại bảo vệ điểm cuối như thế nào nhưng chỉ có một điều cần nhớ
về CrowdStrike: Chúng tôi ngăn chặn vi phạm.
CrowdStrike is a leader in cloud-delivered endpoint protection. Leveraging artificial intelligence (AI), the CrowdStrike
Falcon® platform offers instant visibility and protection across the enterprise and prevents attacks on endpoints on or off the
network. CrowdStrike Falcon deploys in minutes to deliver real-time protection and actionable intelligence from day one. It
seamlessly unifies next-generation AV with best-in-class endpoint detection and response, backed by 24/7 managed hunting.
Its cloud infrastructure and single-agent architecture take away complexity and add scalability, manageability, and speed.
CrowdStrike Falcon protects customers against cyberattacks, using sophisticated signatureless AI and Indicator-of-Attack
(IoA) based threat prevention to stop known and unknown threats in real-time. Powered by the CrowdStrike Threat Graph-,
Falcon correlates over one trillion endpoint-related events a week in real-time from across the globe to prevent and detect
threats.
There’s much more to the story of how Falcon has redefined endpoint protection but there’s only one thing to remember
about CrowdStrike: We stop breaches.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
CrowdStrike là nhà cung cấp hàng đầu về bảo vệ điểm cuối thế hệ mới, thông tin về mối đe dọa và các dịch vụ ứng
phó trước và sau sự cố. CrowdStrike Falcon là nền tảng dựa trên phần mềm dạng dịch vụ (Software as a Service - SaaS) đầu
tiên dành cho bảo mật điểm cuối thế hệ tiếp theo nhằm phát hiện, ngăn chặn và đối phó với các cuộc tấn công ở bất kỳ
giai đoạn nào, ngay cả những cuộc xâm nhập không có phần mềm độc hại.
TM

CrowdStrikeTM is a leading provider of next-generation endpoint protection, threat intelligence, and pre- and post-incident
response services. CrowdStrike Falcon is the first true Software as a Service (SaaS) based platform for next-generation endpoint
protection that detects, prevents, and responds to attacks, at any stage - even malware-free intrusions.
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CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
Address: 22nd Floor, Keangnam Landmark72 Tower, E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Tel/fax: +84 24 3562 6000 / +84 24 7300 7373
Website: https://www.fis.com.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là thành viên của Tập đoàn FPT, được thành lập ngày 31/12/1994. FPT IS tự hào
là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực.
Với năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS đã thiết kế và triển khai nhiều dự
án CNTT tổng thể, nhiều dịch vụ và giải pháp góp phần cải cách các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia, mang lại giá trị
cho hàng chục triệu người dân.
Là doanh nghiệp công nghệ lớn mang tính dẫn dắt, FPT IS cũng không nằm ngoài xu hướng “Make in Vietnam” do Bộ
Thông tin và Truyền thông phát động. Các sản phẩm mang thương hiệu “Made by FPT IS” được đầu tư nghiên cứu, phát triển
bài bản, áp dụng các nền tảng và xu hướng công nghệ mới nhất cũng đang dần khẳng định được những ưu điểm vượt trội
so với các sản phẩm trên thị trường, đáp ứng tốt các nhu cầu đa dạng của các khách hàng trong và ngoài nước.
Trong lĩnh vực Bảo mật, FPT IS đang nhanh chóng khẳng định uy tín và năng lực của mình trên thị trường. Các giải pháp,
dịch vụ của FPT IS được xây dựng dựa trên những xu hướng và công nghệ bảo mật mới nhất, giúp các doanh nghiệp, tổ chức
giải quyết hiệu quả các vấn đề gây mất an toàn an ninh. Với đội ngũ chuyên gia bảo mật dày dạn kinh nghiệm, chuyên sâu
trong lĩnh vực giám sát ATTT và dò quét điểm yếu bảo mật, FPT IS đã được tin tưởng và lựa chọn là đối tác triển khai dịch vụ
giám sát ATTT cho tỉnh Quảng Ninh, Vietlott, Vincommerce, Berjaya Gia Thịnh, các ngân hàng VIB, TPBank…
Về nguồn lực, FPT IS sở hữu gần 3.000 cán bộ, trong đó có 2.000 kỹ sư trình độ cao, am hiểu khách hàng và chuyên sâu
trong từng ngành kinh tế. Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với hơn 2.000 chứng chỉ công nghệ quốc tế
được cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế giới.
FPT Information System Corporation (FPT IS) established on 31/12/1994 is a member of FPT Corporation. FPT IS is proud to be
the leading system integrator and solution provider in Vietnam and in the region.
Possessing technological capabilities recognized by global customers and partners, FPT IS has designed and implemented
a large number of overall IT projects, services and solutions that have contributed to reforming key sectors of Vietnam, which
brings value to tens of millions of people.
As a leading technology enterprise, FPT IS is not out of the "Make in Vietnam" trend set by the Ministry of Information and
Communications. Products "Made by FPT IS" are invested, researched, developed, applied the cutting-edge technology trends
and platforms, gradually affirm the outstanding advantages compared to other products in the market, and meet the diverse
needs of domestic and foreign customers.
In the field of Security, FPT IS is rapidly asserting its prestige and capability in the market. The FPT IS’s solutions and services
are developed based on the most advanced security technologies and latest trends, assisting enterprises, organizations
in effectively solving problems that cause information insecurity. FPT IS also is home to a team of leading security experts
specializing in the fields of information security monitoring and security vulnerability detection. We have been trusted and
selected as a partner to deploy information security monitoring services for Quang Ninh province, Vietlott, Vincomerce, Berjaya
Gia Thinh, VIB, TPBank...
Our company has nearly 3,000 employees, 2,000 of which are highly qualified engineers with a thorough understanding
of client professions and in-depth expertise in specific domains. The qualifications of FPT IS experts have been recognized with
2,000 international technology certificates issued by world-leading service and solution providers.
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
FPT IS đang không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những giải pháp, dịch vụ bảo mật tốt nhất, từ phòng thủ, tấn
công, đến tư vấn, giúp các tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống CNTT, quy trình hoạt động, nâng cao nhận thức ATTT
cho cán bộ, nhân viên, hướng đến kiểm soát toàn diện và giảm thiểu rủi ro về ATTT, đồng thời hạn chế thấp nhất hậu quả của
các cuộc tấn công.
Ba nhóm giải pháp chính FPT IS đang cung cấp gồm: Dịch vụ tư vấn, Dịch vụ đánh giá lỗ hổng bảo mật và Dịch vụ giám
sát ATTT 24/7.
- Về Dịch vụ tư vấn, FPT IS tự hào là công ty Việt Nam đầu tiên được tổ chức PCI SSC cấp chứng nhận PCI QSA, cho phép
FPT IS được tư vấn, đánh giá và cấp chứng chỉ quốc tế về bảo mật thẻ thanh toán - PCI DSS. Bên cạnh đó, FPT IS cũng cung
cấp dịch vụ tư vấn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống An ninh ATTT (Information Security Management System - ISMS).
- Về Dịch vụ đánh giá lỗ hổng bảo mật VA và dịch vụ kiểm thử xâm nhập Pentest, FPT IS sẽ giúp các khách hàng kịp thời
phát hiện, ngăn chặn các lỗ hổng gây mất an toàn cho hệ thống và các ứng dụng CNTT.
- Về Dịch vụ giám sát ATTT 24/7, nắm bắt xu hướng giám sát 24x7x365, FPT IS đang cung cấp dịch vụ FPT.EagleEye mSOC với
4 chức năng chính gồm Record (Ghi nhận), Detection (Phát hiện), Investigation (Điều tra), Act (Phản ứng). Tất cả đều được
thực hiện một cách chi tiết, chính xác, nhanh chóng, từ đó làm giảm nguy cơ gây mất an toàn, an ninh mạng cũng như thiệt
hại gây ra bởi các cuộc tấn công.
FPT IS has constantly conducted research and brought to the market the best security solutions and services specialized
for defense, attack, or advising services, in order to help organizations and enterprises optimize their IT systems, operational
processes, raise awareness of information security for their employees, thereby minimizing the risks of information security as
well as consequences of the attacks.
FPT IS has provided 3 main sets of solutions, including: Advising service, Vulnerability assessment service, and 24/7 security
monitoring service.
- For Advising service, FPT IS is proud to be the first Vietnamese company to be issued PCI QSA certification by PCI SSC,
allowing FPT IS to advise, assess and grant Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) certification. In addition,
FPT IS also provides advising services to help organizations and enterprises comply with ISO 27001 on Information Security
Management System (ISMS).
- For Vulnerability assessment (VA) service and Penetration testing (Pentest) service, FPT IS helps our customers to promptly
detect and prevent vulnerabilities causing insecurity to IT systems and applications.
- For a 24/7 security monitoring service, grasping the trend of 24x7x365 monitoring, FPT IS provides FPT.EagleEye mSOC
service with 4 main functions including Record, Detect, Investigate, Act. All functions are executed accurately and quickly,
reducing the risks of unsafety, network security as well as damages caused by attacks.
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Nền tảng điều hành
An ninh mạng tập trung

FPT Digital Onboarding
Nền tảng số hóa quy trình
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HUAWEI
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 33, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Address: 33 floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
Tel/fax:
Website: http://www.huawei.com/vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Huawei là nhà cung cấp giải pháp công nghệ viễn thông và thông tin hàng đầu thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là xây
dựng một thế giới luôn kết nối, mang trong mình trách nhiệm của một doanh nghiệp với khả năng sáng tạo trong lĩnh vực xã
hội thông tin cũng như đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp này.
Với mục tiêu đổi mới tập trung hướng tới người dùng và mở rộng hợp tác, Huawei đã tạo ra những giải pháp viễn thông
và công nghệ thông tin hoàn chỉnh, mang đến cho người dùng những lợi ích cạnh tranh nhất trong các lĩnh vực viễn thông,
mạng lưới doanh nghiệp, thiết bị điện tử và dịch vụ điện toán đám mây. 180.000 nhân viên Huawei trên toàn thế giới đã cam
kết tối đa hoá lợi ích cho các đơn vị khai thác viễn thông, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Những giải pháp đột phá về công nghệ thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã và đang được sử dụng tại hơn
170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn một phần ba dân số thế giới. Được thành lập năm 1987, Huawei là công ty tư nhân với
quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về các nhân viên.
Tầm nhìn và Sứ mệnh: Mang kỹ thuật số đến với mọi người, mọi nhà và mọi tổ chức để cùng xây dựng một Thế giới thông
minh, được kết nối trọn vẹn.
Huawei is a leading global provider of information and communications technology (ICT) infrastructure and smart devices.
Our goal is to build an always-connected world, carrying the responsibility of a business with the ability to innovate in the field
of information society as well as make a positive contribution to this industry.
With the goal of user-focused innovation and expanding cooperation, Huawei has created complete telecommunications
and information technology solutions, providing users with the most competitive benefits in the fields of telecommunications.
communications, enterprise networks, electronic devices and cloud computing services. Huawei's 180,000 employees
worldwide are committed to maximizing benefits for telecom operators, enterprises and consumers.
Our breakthrough information technology solutions, products and services are used in more than 170 countries and regions,
serving more than a third of the world's population. Founded in 1987, Huawei is a privately owned company with full ownership
of its employees.
Vision and Mission: Bringing digital to everyone, every home and every organization to build a fully connected, Smart World.
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CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG
ELECTRONICS
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 25, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Floor 25th, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, District 1, Ho Chi Minh City
1800-588-890

https://samsung.com/vn/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Về Công ty Điện tử Samsung
Công ty Điện tử Samsung khơi nguồn cảm hứng cho thế giới và định hình tương lai với những ý tưởng và công nghệ đột
phá giúp tái định nghĩa các sản phẩm TV, điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh, máy tính bảng, thiết bị gia dụng kỹ
thuật số, hệ thống mạng, thẻ nhớ, công nghệ bán dẫn và các giải pháp LED. Ngoài ra, Samsung còn dẫn đầu trong trào lưu
Chuyển đổi Số tại các tổ chức, doanh nghiệp với các giải pháp bảo mật và quản lý dữ liệu nâng cao. Để cập nhật những tin
tức mới nhất, vui lòng truy cập Samsung Newsroom tại địa chỉ: https://news.samsung.com/vn/.
About Samsung Electronics
Samsung Electronics inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies that give people
the power to discover new experiences. With a constant focus on innovation and discovery, we keep redefining the worlds of
TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, network systems, and memory, system LSI, foundry and LED
solutions. In addition, Samsung is also a pioneer in the Digital Transformation movement in organizations and businesses with
advanced data management and security solutions. For more information, please visit Samsung Newsroom at https://news.
samsung.com/vn/.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Giới thiệu về Samsung Knox:
Là nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới, Samsung luôn tập trung tìm kiếm một giải pháp bảo vệ dữ liệu hoàn hảo cho
các tổ chức và doanh nghiệp trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, đón đầu xu thế “di động hóa” trong
công việc. Giải pháp bảo mật dữ liệu Samsung Knox là thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển của bộ phận R&D
trên toàn cầu trong nhiều năm với kiểm chứng thực tế trên hàng tỷ thiết bị di động.
Samsung Knox giúp ngăn thông tin nhạy cảm bị rò rỉ trong quá trình nhân viên sử dụng smartphone, tablet, chặn đứng mọi
hành vi xâm nhập từ các phần mềm độc hại đồng thời cung cấp cho IT admin công cụ toàn diện để quản trị thiết bị, nâng
cao hiệu quả công việc của người sử dụng. Samsung Knox là nền tảng bảo mật hỗ trợ toàn diện với cơ chế mã hóa từ phần
cứng, được Tập đoàn nghiên cứu toàn cầu Gartner thuộc S&P 500 và chính phủ các nước, bao gồm cả Bộ Quốc Phòng Mỹ,
chứng nhận bảo mật cấp cao nhất cho dữ liệu tổ chức trên thiết bị di động.
As the world's largest mobile manufacturer, Samsung always focuses on seeking a perfect data protection solution for
organizations and businesses on smartphones and tablets, keeping up with the trend of “mobility” at work. The data security
solution Samsung Knox is the effort of many years of the global R&D department with practical testing on billions of mobile
devices.
Samsung Knox helps prevent sensitive information from being leaked while employees use smartphones and tablets, blocks
all intrusions from malicious software, and provides IT admins with comprehensive tools to manage devices, improving the
work efficiency of users. Samsung Knox is a fully-supported security platform with hardware-based encryption, which has been
certified by Gartner Global Research Group of S&P 500 and governments around the world, including the US Department of
Defense, the highest security certificate for organization’s data on mobile devices.
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Samsung Mobile Solution
& Device

• Chính phủ
• Chăm sóc sức khoẻ
• Tài chính
• Bán lẻ
• Công nghiệp nặng
• Giáo dục
• Khách sạn
• Vận tải và vận chuyển
• Thực phẩm và đồ uống
• Sản xuất

• Tùy chọn triển khai linh hoạt để
đáp ứng các yêu cầu sử dụng thiết
bị di dộng của doanh nghiệp.

4. Knox Platform for Enterprise: cung cấp những tính năng bảo mật an toàn
nhất, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức chính phủ, tài chính cũng như Y tế. KPE
cho phép tạo các tầng bảo mật, mã hóa dữ liệu.

3. Knox Guard: Giải pháp cloud based cho phép các doanh nghiệp kiểm soát từ
xa các thiết bị tham gia các chương trình bán hàng trả góp.

2. Knox Configure: Cấu hình thiết bị không cần mở hộp, Tăng cường nhận diện
thương hiệu, hỗ trợ chế độ Kiosk Mode.

1.4 Knox Asset Intelligence: Giúp doanh nghiệp nâng cao việc quản lý và năng
suất của thiết bị.

1.3 Knox E-FOTA: Giải pháp cho phép quản lý phiên bản hệ điều hành trên các
thiết bị Android.

1.2 Knox Mobile Enrollment (KME): Chu trình đăng ký thiết bị tự động vào MDM
thông qua mã định danh IMEI.

1.1 Knox Manage: Giải pháp EMM trên nền tảng đám mây của Samsung, có thể
quản trị thiết bị đa nền tảng, hệ điều hành. Tuy nhiên KM sẽ phát huy đầy đủ các
tính năng quản trị và bảo mật cao nhất với các thiết bị của Samsung.

1. Knox Suite: Là một bộ các giải pháp Knox giúp doanh nghiệp giải quyết các
yêu cầu của tổ chức liên quan đến bảo mật và quản lý trong toàn bộ vòng đời
của thiết bị.

Giải pháp Knox

• Tùy chỉnh thiết bị di động theo
nhu cầu kinh doanh

• Bảo mật dữ liệu doanh nghiệp
được lưu trữ trên các thiết bị
di động

• Quản lý và bảo mật ứng dụng.

Lĩnh vực ứng dụng

Các tính năng chính

Hiểu đơn giản nhất Knox được cấu thành từ hai thành phần:
Nền tảng Knox (Knox Security platform) là thành phần được
tích hợp sẵn vào các thiết bị phần cứng của Samsung trong quá
trình sản xuất và các giải pháp quản trị trên nền tảng đám mây,
cung cấp công cụ cho quản trị viên IT giao tiếp với thiết bị di
động của TC/DN mình thông qua các mã định danh duy nhất là
IMEI hoặc số Series thiết bị.

Galaxy của hãng trở nên bảo mật và tăng cường khả năng quản
trị cho tổ chức khi đưa vào sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ.

Samsung Knox được thiết kế để biến các thiết bị di động
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POGO PIN
4GB RAM

Tích hợp Google
ARCore

S Pen

Độ nhạy cảm ứng
Làm việc hiệu quả nhưng vẫn được bảo vệ chắc
chắn. Cài đặt độ nhạy cảm ứng đảm bảo màn hình
luôn phản hồi chính xác dù là bạn đeo găng tay.

Pin tháo rời
Dễ dàng thay pin dù ở bất kể nơi đâu, những
thiết bị chuyên biệt của Samsung luôn giúp
bạn làm việc liền mạch khi đi thực nghiệm,
ngoài trời mà không lo hết pin.
* Xếp hạng IP68: Chống nước ở độ sâu 1,5 mét nước ngọt trong tối đa 30 phút.
* MIL-STD 810G là một hình thức kiểm tra tiêu chuẩn được thiết kế bởi Quân đội Hoa Kỳ để đánh giá chính xác các hạn chế của thiết bị. Các phương pháp thử nghiệm bao gồm thử nghiệm thả rơi trên bề mặt va đập ván ép lên bê tông từ độ cao 1,2 mét.
* Việc sử dụng trong thế giới thực thay đổi tùy theo các điều kiện môi trường cụ thể được sử dụng trong thử nghiệm MIL-STD-810G. Samsung không đảm bảo hiệu suất của thiết bị trong mọi điều kiện khắc nghiệt.

Chứng nhận quân sự
Với khả năng chống sốc, các thiết bị chuyên biệt của
Samsung đáp ứng tiêu chuẩn MIL-STD-810G * để
chịu được môi trường khắc nghiệt nhất.

Luôn được cập nhật các bản
phát hành duy trì bảo mật
nâng cao trong tối đa 5 năm,
Samsung Knox bảo vệ mọi
dữ liệu của bạn ngay khi khởi
động điện thoại. Công nghệ
nhận dạng khuôn mặt mở
khóa điện thoại vừa an toàn
vừa dễ dàng ngay cả khi bạn
đang đeo găng tay.

Bảo mật
mạnh mẽ

Galaxy XCover có thể hoạt động như một bộ đàm
hoặc quét mã linh hoạt với Knox Capture. Nút
bấm trực quan để quét mã điều chỉnh camera
như một máy quét chuyên nghiệp phù hợp cho
ngành hàng sức khỏe, bán lẻ và hậu cần.

Tính năng chuyên biệt

Phần cứng mạnh mẽ

Cảm biến vân tay
trên phím Nguồn

Với xếp hạng tiêu chuẩn quốc tế IP68 *, các
thiết bị chuyên biệt của Samsung kháng được
nước, bụi, bẩn và cát.

Nhận diện
khuôn mặt

Làm việc mọi lúc, mọi nơi, xuyên suốt ngày dài
với pin tháo rời dung lượng lớn 5,050mAh. Sạc
nhanh siêu tốc hỗ trợ nạp đầy pin tức thì. Chế
độ Không sử dụng pin còn giúp thiết bị ổn định
hơn khi không sử dụng, hạn chế rủi ro cháy nổ
khi di chuyển..

Làm việc trọn ngày dài

Phím Nguồn nhanh nhạy với phím tắt giúp dễ
dàng truy cập vào ứng dụng hay dùng. Bạn cũng
có thể thiết lập sự kiện trên ứng dụng được cài
đặt.

Dễ dàng sử dụng

Với xếp hạng IP68 và khả năng Chống Sốc Va
Chạm, Galaxy Tab Active3 là công cụ lý tưởng,
gọn nhẹ có khả năng kháng nước và bụi và chịu
được những cú rơi từ 1.2m đến 1.5m nhờ ốp chịu
lực.

Độ bền cho môi trường khắc nghiệt nhất

Thiết kế chắc chắn
đáng tin cậy

Tối ưu hóa cho quét
mã vạch

Chống nước, chống bụi

Với bút S Pen cải tiến chống nước, bụi cấp
độ IP68 và không cần sạc, bạn dễ dàng
làm việc khi di chuyển. Được tích hợp
Google ARCore theo dõi chuyển động và
cảm nhận môi trường xung quanh, thiết
bị giúp tối ưu hiệu năng cho bạn làm việc
hiệu quả.

Sẵn sàng làm việc

Samsung DeX giúp bạn kết nối và sử dụng
hai màn hình khác nhau để làm việc hiệu
quả ở mọi nơi. Bạn có thể kết nối máy tính
bảng với màn hình để tạo báo cáo trên
một màn hình trong khi phân tích bảng
tính trên màn hình khác, hoặc kết nối
không dây với TV thông minh. Ngoài ra, sử
dụng tính năng Chia Màn Hình với chuột
máy tính để đa nhiệm như trên máy tính
với thao tác vuốt chỉ 3 ngón tay.

Mang toàn bộ công việc đến nơi
không thể dùng máy tính

Đa nhiệm mượt mà không gián đoạn với
bộ vi xử lý Exynos 9810 mạnh mẽ, hỗ trợ
Wi-Fi6 và MIMO cùng bộ nhớ ngoài đến
1TB, Galaxy Tab Active3 giúp tăng tốc độ
và hiệu suất để bạn hoàn thành công việc
dễ dàng, nhanh chóng.

Tốc độ và bộ nhớ ấn tượng

Bền bỉ là bản chất

Exynos AP, Wifi 6 và
hỗ trợ MIMO

Độ bền Galaxy XCover 5 dễ dàng vượt qua các bài
kiểm tra tiêu chuẩn quân đội MIL-STD 810H cùng
kháng nước cấp độ IP68 cho khả năng chống chịu
cao. Với cảm ứng siêu nhạy, bạn dễ dàng sử dụng
ngay khi đeo găng tay.

Sẵn sàng cho mọi
môi trường làm việc

Đặc biệt dành cho môi trường thực địa và công
xưởng, Galaxy XCover 5 sở hữu thiết kế mỏng nhẹ
nhưng vô cùng bền bỉ vượt mọi hoàn cảnh.

Thiết kế đặc thù, tối ưu chuyên biệt. Galaxy Tab Active3
giúp bạn sẵn sàng đương đầu với những thách thức
khắc nghiệt nhất.

Wet-Touch & Glove Mode16

3,000mAh8

Tối ưu cho hoàn cảnh
khắc nghiệt nhất

MIL-STD-810H7

5.3” Screen6

Galaxy XCover 5

Sức mạnh nội lực trong
diện mạo cứng cáp

5,050mAh8

MIL-STD-810H7

Wireless/Wired DeX

8” Screen6

Galaxy Tab Active3

Thiết Bị Samsung Chuyên Biệt Cho Doanh Nghiệp

DELINEA
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Tel/fax: +63 2 8231 3885
Website: https://delinea.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Delinea là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý truy cập đặc quyền (PAM) giúp bảo mật trở nên liền mạch đối
với các doanh nghiệp có môi trường CNTT lai và hiện đại. Các giải pháp của chúng tôi trao quyền cho các tổ chức để bảo
mật dữ liệu quan trọng, thiết bị, mã và cơ sở hạ tầng đám mây để giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ và đơn giản hóa
bảo mật. Delinea đã cùng hàng nghìn khách hàng trên toàn thế giới, bao gồm hơn một nửa trong danh sách Fortune 100,
loại bỏ sự phức tạp và xác định ranh giới tiếp cận. Khách hàng của chúng tôi bao gồm từ các doanh nghiệp nhỏ đến các
tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, cơ quan tình báo và các công ty cơ sở hạ tầng quan trọng.
Delinea is a leading provider of privileged access management (PAM) solutions that make security seamless for the modern,
hybrid enterprise. Our solutions empower organizations to secure critical data, devices, code, and cloud infrastructure to help
reduce risk, ensure compliance, and simplify security. Delinea removes complexity and defines the boundaries of access for
thousands of customers worldwide, including over half of the Fortune 100. Our customers range from small businesses to the
world's largest financial institutions, intelligence agencies, and critical infrastructure companies.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Khi các thực hiện chuyển đổi số và chuyển sang đám mây, các tổ chức phải đối mặt với các yêu cầu truy cập đặc quyền
ngày càng phức tạp do các mối đe dọa ngày càng mở rộng. Nhưng giảm sự phức tạp không chỉ là đơn giản hóa mà còn
cần tới sự liền mạch. Delinea là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý truy cập đặc quyền (PAM) nhằm tăng cường
khả năng bảo mật liền mạch cho doanh nghiệp lai và hiện đại. Chúng tôi tin rằng mọi người dùng nên được đối xử như một
người dùng có đặc quyền và cần truy cập liền mạch, an toàn, ngay cả khi quản trị viên muốn kiểm soát truy cập đặc quyền
mà không làm tăng sự phức tạp. Các giải pháp của chúng tôi đặt quyền truy cập đặc quyền vào trung tâm của an ninh
mạng bằng cách xác định ranh giới của quyền truy cập. Với Delinea, quản lý truy cập đặc quyền trở nên dễ tiếp cận hơn.
As organizations continue their digital transformations and move to the cloud, they are faced with increasingly complex
privileged access requirements for the expanded threatscape. But the opposite of complex isn’t simple - it’s seamless. Delinea
is a leading provider of privileged access management (PAM) solutions that empower seamless security for the modern,
hybrid enterprise. We believe every user should be treated as a privileged user and want seamless, secure access, even as
administrators want privileged access controls without excess complexity. Our solutions put privileged access at the center of
cyber security by defining the boundaries of access. With Delinea, privileged access is more accessible.
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ECQ
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: 8Bis Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8Bis Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel/fax: +84 28 62727 704

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
ECQ là một công ty an ninh mạng cung cấp các dịch vụ và giải pháp bảo mật tấn công, tập trung vào tấn công và
phòng thủ chủ động. Kể từ khi thành lập, ECQ cung cấp các dịch vụ tư vấn cao cấp cho khách hàng trong nhiều ngành khác
nhau, bao gồm lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng, các nhà cung cấp dịch vụ và cả các cơ quan chính phủ.
Đội ngũ nhân sự của ECQ là những cá nhân có kỹ năng cao và kinh nghiệm làm việc phong phú trong nhiều lĩnh vực khác
nhau của An ninh mạng. Tất cả các thành viên đều sở hữu những chứng chỉ uy tín trong ngành. Đặc biệt, đội ngũ hacker của
chúng tôi thường tham gia và dẫn đầu trong các cuộc thi CTF (Capture the Flag) tại Thái Lan, Singapore, Việt Nam, cũng như
giữ thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng HackerOne. Bằng cách duy trì một mạng lưới rộng lớn gồm những kỹ thuật viên có kinh
nghiệm, trình độ chuyên môn cao và sẵn sàng làm việc tại nhiều quốc gia, ECQ đã ghi dấu ấn như một công ty đáng tin cậy,
sáng tạo và đột phá.
“Tấn công là phòng thủ” đây là giá trị cốt lõi trong chiến lược bảo mật của chúng tôi dành cho khách hàng. ECQ xác
định mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bảo mật thông qua các dịch vụ đánh giá bảo mật tấn công. Chúng tôi đánh giá
các tác động tiềm ẩn của doanh nghiệp dựa trên mức độ rủi ro từ đó xác định cách thiết kế và quản lý bảo mật mạng. Các
dịch vụ và giải pháp bảo mật của chúng tôi cung cấp cho khách hàng khả năng tích hợp bảo mật CNTT vào hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp với các nguồn lực và công nghệ tiên tiến hiệu quả nhất.
ECQ được rất nhiều doanh nghiệp quốc tế tin tưởng và lựa chọn cung cấp đánh giá bảo mật chuyên sâu, thiết kế bảo
mật có khả năng phục hồi cao và các công nghệ bảo mật sáng tạo. Với sự hiện diện hiện tại ở Singapore, Thái Lan và Việt
Nam, ECQ liên tục cung cấp các dịch vụ bảo mật chất lượng cao cho nhiều khách hàng khác nhau trên toàn cầu. Tại công
ty của chúng tôi, sáng tạo và khác biệt luôn được coi là nền tảng cho sức mạnh trong kinh doanh và phát triển bền vững.
ECQ is a network security company offering offensive security services and solutions focusing on active offensive and
defensive positioning. Since its establishment, ECQ has provided superior consultancy services to clients in many different
industries, including the financial sector, infrastructure, service providers, and government agencies.
ECQ's personnel are highly skilled individuals with substantial work experience in diverse areas of cyber security. Our team
members carry the most prestigious and well-known certificates in this industry. Our hacker team participates and often leads in
CTF (Capture the Flag) competitions in Thailand, Singapore, and Vietnam, as well as HackerOne Leaderboards. By maintaining
a far-reaching network of technicians who are highly experienced, proficient, and available to work in many countries, ECQ
has made its mark as a reliable, innovative, and pioneering company.
ECQ’s motto “Offensive is Defensive” captures the core of our IT security strategy for our customers. ECQ identifies security
vulnerabilities through offensive security assessment services. We evaluate the potential business impact based on risk levels
and determine how network security should be designed and managed. Our security services and solutions offer our customers
the ability to integrate IT security into their business operations with the most effective resources and innovative technologies.
ECQ is highly trusted by many enterprises internationally to provide in-depth security assessment, highly resilient security
designs, and innovative security technologies. With its current presence in Singapore, Thailand, and Vietnam, ECQ continuously
delivers high-quality security services to many diverse customers around the globe. At our company, renovation and distinction
are always considered a foundation for strength in business and sustainable development.
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FORTINET
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội: 1201-2, Tầng 12, COF Business Center, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội.
Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng 5620, Trung tâm văn phòng Compass Offices, Tầng 56 Tòa nhà Bitexco
Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
Address: Hanoi Office: 1201-2, 12th Floor, COF Business Centre Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Road, Hanoi.
Ho Chi Minh City Office: Unit 5620, Compass Office, Level 56 Bitexco Financial Tower, #2 Hai Trieu str, District 1, HCMC.
Tel/fax: +84 2432 123 706 (Hanoi Office)
Website: www.fortinet.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Fortinet (NASDAQ: FTNT) góp phần kiến tạo một thế giới kỹ thuật số đáng tin cậy thông qua sứ mệnh bảo vệ con người,
thiết bị, ứng dụng và dữ liệu ở mọi nơi. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức chính phủ lớn
nhất thế giới chọn Fortinet trong hành trình tăng tốc số hóa một cách an toàn. Kiến trúc bảo mật Fortinet Security Fabric cung
cấp các biện pháp bảo vệ rộng, tích hợp và tự động trên toàn bộ bề mặt tấn công kỹ thuật số, giúp bảo mật các thiết bị
quan trọng, dữ liệu, ứng dụng và kết nối từ trung tâm dữ liệu đến đám mây, đến văn phòng tại nhà. Fortinet dẫn đầu thế giới
về số lượng các thiết bị bảo mật được bán ra trên toàn thế giới và hơn 510.000 khách hàng tin tưởng vào Fortinet để bảo vệ
doanh nghiệp của họ. Học viện chuyên gia An ninh mạng Fortinet (Fortinet NSE) - sáng kiến của Fortinet Training Advancement
Agenda (TAA), cung cấp một trong những chương trình đào tạo về an ninh mạng toàn diện và sâu rộng nhất trong ngành,
đồng thời mang tới nhiều cơ hội nghề nghiệp và đào tạo về không gian mạng cho tất cả mọi người.
Tìm hiểu thêm tại https://www.fortinet.com, Fortinet Blog, FortiGuard Labs.
Fortinet provides Industry-Leading Cybersecurity solutions across All Networks, Endpoints, and Clouds. The Fortinet Security
Fabric is at the heart of the Fortinet security strategy. It is a platform organically built around a common operating system
and management framework to enable broad visibility, seamless integration and interoperability between critical security
elements, and granular control and automation.
Fortinet Broad Portfolio of Solutions to Protect Your Digital Attack Surface are as followings: Security-driven Networking Zero
Trust Access Adaptive Cloud Security Fabric Management Center NOC / SOC
At Vietnam Security Summit 2021, Fortinet will show how to Secure converged OT-IT networks with a security fabric that helps
security leaders achieve the necessary visibility, control, and behavioral analytics they require.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Fortinet cung cấp các giải pháp An ninh mạng hàng đầu trải dài trong các hạ tầng mạng (All Networks), Điểm cuối
(Endpoints) và Công nghệ Đám mây (Clouds).
Kiến trúc bảo mật Fortinet Security Fabric là chiến lược bảo mật chính của Fortinet, là một nền tảng được xây dựng xung
quanh một hệ điều hành và khung quản lý chung, mang đến độ minh bạch cao, sự kết hợp và khả năng tương tác liền mạch
giữa các yếu tố bảo mật thiết yếu với kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chi tiết.
Các giải pháp bảo vệ trên diện rộng của Fortinet bao gồm: Hệ thống mạng định hướng bảo mật (Security-driven
Networking), Giải pháp truy cập Zero Trust (Zero Trust Access), Bảo mật đám mây thích ứng (Adaptive Cloud), Trung tâm vận
hành NOC/SOC trong Kiến trúc bảo mật Security Fabric
Tại Vietnam Security Summit 2021, Fortinet sẽ giới thiệu tới các khách tham dự một kiến trúc bảo mật toàn diện để tăng
cường an ninh cho hệ thống IT - OT, giúp các nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và phân tích hành vi hiệu quả hơn.
Fortinet provides Industry-Leading Cybersecurity solutions across All Networks, Endpoints, and Clouds.
The Fortinet Security Fabric is at the heart of the Fortinet security strategy. It is a platform organically built around a common
operating system and management framework to enable broad visibility, seamless integration and interoperability between
critical security elements, and granular control and automation.
Fortinet Broad Portfolio of Solutions to Protect Your Digital Attack Surface are as followings: Security-driven Networking, Zero
Trust Access, Adaptive Cloud, Security Fabric Management Center NOC / SOC
At Vietnam Security Summit 2021, Fortinet will show how to Secure converged OT-IT networks with a security fabric that helps
security leaders achieve the necessary visibility, control, and behavioral analytics they require.
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GROUP IB
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

456 Alexandra Road, #17-03, Fragrance Empire Building, Singapore 119962
456 Alexandra Road, #17-03, Fragrance Empire Building, Singapore 119962
+65 3159 3789

https://www.group-ib.com/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức ngân hàng, tài chính, các công ty dầu khí, viễn thông, IT, các nhà cung cấp
dịch vụ đám mây, thương mại điện tử, các công ty cung ứng nhóm hàng tiêu dùng nhanh và những công ty khởi nghiệp liên
quan tới công nghệ tài chính và blockchain. Chúng tôi đặc biệt thích làm việc với thế hệ trẻ, những chuyên gia an ninh mạng
đam mê truy lùng những mối đe dọa.
Chúng tôi cung cấp đào tạo phát triển chuyên nghiệp cho: Chúng tôi truy tìm những tội phạm an ninh thực sự để ngăn
ngừa hành động phá hoại doanh nghiệp và đưa ra bằng chứng tống tù. Chúng tôi đào tạo các chuyên gia bảo mật để thực
hiện việc đó.
- Europol, INTERPOL
- Các cơ quan thực thi pháp luật
- Các nhóm bảo mật trong các doanh nghiệp tại Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, Thái Lan, Pháp, Bahrain, và Lebanon.
Group-IB is a global threat hunting and adversary-centric cyber intelligence company that specializes in investigating and
preventing hi-tech cybercrimes. Group-IB’s flagship products have been named one of the best in class by Gartner, Forrester,
IDC, Frost & Sullivan, and KuppingerCole Analysts AG.
Group-IB’s technological leadership and R&D capabilities are built on the company’s 17 years of hands-on experience in
cybercrime investigations worldwide and 65,000 hours of cybersecurity incident response accumulated in our leading forensic
laboratory and round-the-clock CERT-GIB.
Group-IB is a partner of INTERPOL, Europol, and has been recommended by the OSCE as a cybersecurity solutions provider.
Group-IB’s experience, and threat hunting and intelligence have been fused into an ecosystem of highly sophisticated
software and hardware solutions designed to monitor, identify, and prevent cyber threats.
Our mission is to protect clients in cyberspace using innovative products and services.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Đe dọa Thông minh & Ghi nhận tác giả
Một hệ thống để phân tích và quy các cuộc tấn công mạng, săn tìm mối đe dọa và bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng dựa trên
dữ liệu liên quan đến các chiến thuật, công cụ và hoạt động của đối thủ
Khuôn khổ săn tìm mối đe dọa
Phát hiện đối thủ làm trung tâm của các cuộc tấn công có chủ đích và các mối đe dọa chưa biết đối với môi trường
CNTT và OT
Không khí
Chặn, phát nổ và tìm kiếm các mối đe dọa email tiên tiến nhất với công nghệ bảo mật email đã được cấp bằng sáng
chế.
Nền tảng săn lùng gian lận
Bảo vệ danh tính kỹ thuật số phía máy khách và ngăn chặn gian lận trong thời gian thực
Bảo vệ rủi ro kỹ thuật số
Nền tảng xác định và giảm thiểu rủi ro kỹ thuật số do AI điều khiển
Chống vi phạm bản quyền
Bảo vệ thông minh nội dung kỹ thuật số của bạn
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CERT-GIB
Nhóm ứng cứu khẩn cấp máy tính
Dịch vụ ứng phó sự cố
Nhận sự trợ giúp của nhóm Ứng phó Sự cố lành nghề của chúng tôi hoạt động trên toàn cầu để đảm bảo ngăn chặn,
khắc phục và phục hồi nhanh chóng và triệt để các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại nhất
Điều tra toàn cầu
Chống lại tội phạm dựa trên máy tính, tài chính, công ty của Group-IB Cyber 
Education đa dạng
Các chương trình giáo dục hàng đầu về an ninh mạng

Threat Intelligence & Attribution
A system for analyzing and attributing cyberattacks, threat hunting, and protecting network infrastructure based on data
relating to adversary tactics, tools, and activity
Threat Hunting Framework
Adversary-centric detection of targeted attacks and unknown threats for IT and OT environments
Atmosphere
Block, detonate and hunt for the most advanced email threats with patented email security technology.
Fraud Hunting Platform
Client-side digital identity protection and fraud prevention in real time
Digital Risk Protection
AI-driven digital risk identification and mitigation platform
Anti-Piracy
Smart protection of your digital content
CERT-GIB
Computer Emergency Response Team
Incident Response Services
Get help of our skilled Incident Response team operating globally to ensure rapid and thorough containment, remediation
and recovery of the most damaging cyber attacks
Global Investigations
Combating computer-based, financial, corporate crimes of varied
Group-IB Cyber Education
Leading-edge educational programs on cyber security
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HIKVISION
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Văn phòng Hà Nội Tầng 38, Tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmark 72, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ha Noi Office: 38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
024 73007586

https://www.hikvision.com/en/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Hikvision là một nhà cung cấp giải pháp IoT và dịch vụ big data với video là năng lực cốt lõi. Công ty được thành lập vào
năm 2001 và đã phát triển không ngừng trong 18 năm qua. Năm 2019, doanh thu hàng năm của chúng tôi là 8,26 tỷ USD.
Chúng tôi có hơn 40.000 nhân viên trên toàn thế giới và hơn 19.000 kỹ sư R&D có tay nghề cao. Chúng tôi đầu tư hơn 8% doanh
thu vào R&D, điều này thực sự nói lên sức mạnh đổi mới cũng như giá trị của công ty chúng tôi. Chúng tôi có sự hiện diện trên
toàn cầu, với 59 công ty con và văn phòng chi nhánh quốc tế, và hơn 100.000 đối tác trên toàn cầu.
Hikvision is an IoT solution and big data service provider with video as its core competency. The company was founded in
2001 and has experienced constant growth over the last 18 years. In 2019, our annual revenue was 8.26 billion USD. We have
more than 40,000 employees worldwide, and more than 19,000 highly skilled R&D engineers. We invest over 8% of the revenue
in R&D, which really says something about the innovative power of our company, as well as what we value. We have a global
presence, with 59 international subsidiaries and branch offices, and more than 100,000 partners across the globe.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Hikvision cam kết phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau thông qua các công nghệ tiên tiến về nhận thức máy móc,
trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, dẫn đầu tương lai của AIoT: thông qua các công nghệ nhận thức máy móc toàn diện, chúng
tôi mong muốn giúp mọi người kết nối tốt hơn với thế giới xung quanh; với vô số sản phẩm thông minh, chúng tôi cố gắng xác
định các nhu cầu đa dạng bằng cách cung cấp trí thông minh trong tầm tay bạn; thông qua các ứng dụng AIoT sáng tạo,
chúng tôi cố gắng trao quyền cho mọi cá nhân để tận hưởng một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách xây dựng một thế giới
thông minh thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn.
Hikvision hiện có hơn 52.000 nhân viên, hơn 25.000 trong số đó là kỹ sư R&D. Công ty hàng năm đầu tư hơn 10% doanh thu
bán hàng hàng năm của mình để nghiên cứu và phát triển nhằm tiếp tục đổi mới sản phẩm. Hikvision đã thiết lập một hệ
thống R&D đa cấp, hoàn chỉnh bao gồm mọi hoạt động từ nghiên cứu đến thiết kế, phát triển, thử nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật
và dịch vụ. Ngoài trụ sở chính ở Hàng Châu, các nhóm R&D hoạt động trên toàn cầu, bao gồm các trung tâm R&D ở Vương
quốc Anh, Canada và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như tám thành phố ở Trung Quốc.
Hikvision is committed to serving various industries through its cutting-edge technologies of machine perception, artificial
intelligence, and big data, leading the future of AIoT: through comprehensive machine perception technologies, we aim to help
people better connect with the world around them; with a wealth of intelligent products, we strive to identify diverse demands
of by delivering intelligence at your fingertips; through innovative AIoT applications, we are dedicated to empowering every
individual to enjoy a better future by building an intelligent world that is more convenient, efficient and secure.
Hikvision now has more than 52,000 employees, over 25,000 of which are R&D engineers. The company annually invests
over 10% of its annual sales revenue to research and development for continued product innovation. Hikvision has established
a complete, multi-level R&D system that includes every operation from research to design, development, testing, technical
support, and service. Centered at its Hangzhou headquarters, the R&D teams operate globally, including R&D centers in the
UK, Canada and Asia-Pacific region, as well as eight cities in China.
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PLATFORMBASE
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Suwon Venture Valley 2, Suwon-si, Tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Suwon Venture Valley 2, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
+82 31 5182 8255

platformbase.co.kr
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

PLATFORMBASE là hãng sản xuất thiết bị an ninh hàng đầu Hàn Quốc. Chúng tôi mang đến cho người dùng những giải
pháp bảo an vật lý tiên tiến nhất trên thế giới, bao gồm hệ thống khóa vật lý thông minh (Smart Lock, Smartkey) đạt tiêu
chuẩn quốc phòng và hệ thống bảo an thông minh thời gian thực sử dụng điện toán đám mây (ICT Compact Network
Locking System). Các sản phẩm và dịch vụ chính của chúng tôi được sử dụng bởi các tập đoàn công nghệ, tài chính, viễn
thông trong nhóm Fortune Global 500 và hàng trăm nghìn người dùng cá nhân và doanh nghiệp tại 20 quốc gia trên thế giới.
Là doanh nghiệp đi đầu trong mảng thiết bị an ninh vật lý tại Hàn Quốc và khu vực Châu Á, chúng tôi mong muốn kiến
tạo một xã hội an toàn cho người dân và môi trường làm việc an ninh cho doanh nghiệp tại những quốc gia chúng tôi hiện
diện. Chúng tôi coi trọng việc hợp tác với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực để cùng nhau trao đổi chuyên môn và tạo
ra các giải pháp bảo an tốt hơn, thông minh hơn cho người dùng.
PLATFORMBASE is a leading manufacturer of security equipment in South Korea. We bring the most advanced physical
security solutions in the world to our users, including the smart physical locking system (Smartlock, Smartkey) that meets militarygrade standards and a real-time smart security system using cloud computing (ICT Compact Network Locking System). Our
products and services are used by technology, financial, and telecom corporations in the Fortune Global 500 list and hundreds
of thousands of individual and corporate users in 20 countries around the world.
As a leading enterprise in physical security equipment in South Korea and Asia, we want to create a safe society for people
and a secure working environment for businesses in the countries we are present. We put emphasis on collaborating with
enterprises in many fields to exchange expertise and create smarter and more advanced security solutions for users.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
1. Hệ thống Khóa Vật lý Thông minh (Smart Lock System): Hệ thống khóa vật lý thông minh của chúng tôi được thiết kế với
chức năng chống xâm nhập trái phép ở mức cao nhất, đạt tiêu chuẩn bảo an dùng trong quân đội. Các hệ thống khóa của
chúng tôi bao gồm nhiều kiểu ổ khóa thông minh khác nhau (được thiết kế riêng biệt cho từng khách hàng) cùng các loại
chìa khóa thông minh có thể dùng cho một hoặc nhiều ổ khóa trong cùng một hệ thống. Các ổ khóa vật lý thông minh của
chúng tôi không sử dụng pin để có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối trong những tình huống như mất nguồn điện hoặc các
thảm họa tự nhiên.
Các thiết bị trong hệ thống khóa thông minh của chúng tôi đều có khả năng lưu lại lịch sử truy cập của từng thiết bị, giúp
doanh nghiệp và người dùng cá nhân dễ dàng truy xuất thông tin phục vụ việc kiểm soát hoặc điều tra an ninh.
Những khách hàng tiêu biểu sử dụng hệ thống khóa vật lý thông minh của chúng tôi bao gồm: Samsung SDS, Tổng Công
ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO), Hải Quân Hàn Quốc, và nhiều đơn vị khác.
2. Chìa Khóa Số Thông minh (Digital Smart Key): Chìa khóa số thông minh của chúng tôi có thể cài đặt để mở một hoặc
nhiều ổ khóa thông minh trong hệ thống khóa vật lý. Khách hàng có thể cài đặt để sử dụng một chìa khóa duy nhất mở hàng
loạt thiết bị khóa khác nhau như ổ khóa nhà kho, cabin, server,...
Thiết bị sử dụng pin tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường và nhỏ gọn bằng kích thước chìa khóa thông thường.
Các chìa khóa số thông minh của chúng tôi đều có khả năng lưu lại lịch sử truy cập của thiết bị cùng bảo mật hai lớp giúp
tăng cường khả năng an ninh.
3. Hệ thống Bảo An Thông minh Thời gian thực (ICT Compact Network Locking System): hệ thống bảo an thông minh thời
gian thực của chúng tôi sử dụng điện toán đám mây liên kết với hệ thống khóa vật lý thông minh và chìa khóa số thông minh
để mang đến giải pháp bảo an toàn diện nhất cho người dùng. Không chỉ có đầy đủ các ưu điểm của hệ thống khóa vật lý
thông minh cùng chìa khóa số thông minh, hệ thống bảo an ICT của chúng tôi còn bao gồm các phần mềm trên máy tính,
máy chủ và di động, giúp người dùng dễ dàng giám sát an ninh từ xa.
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Phần mềm giám sát còn giúp người dùng dễ dàng phân quyền xuất nhập các địa điểm, cũng như xem thống kê tần suất
ra vào tại các địa điểm của mỗi cá nhân. Hệ thống giám sát thông minh sử dụng công nghệ AI còn có khả năng đưa ra cảnh
báo sớm khi nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập địa điểm của các cá nhân.
Mỗi hệ thống bảo an thông minh đều được thiết kế riêng dựa theo nhu cầu của khách hàng.
1. Smart Lock System: Our smart physical lock system is designed with the highest level of anti-intrusion function, meeting the
security standards used in the military. Our locking systems include various smart locks (designed specifically for each customer)
and smart keys that can be used for one or many locks in the same system. Our smart physical locks do not use batteries, in
order to ensure absolute security in situations such as power outages or natural disasters.
The devices in our smart lock systems are capable of saving each device's access history, making it easy for business and
individual users to access information for security control or investigation.
Notable customers using our products include: Samsung SDS, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), South Korean
Navy, and many others.
2. Digital Smart Key: Our digital smart key can be set to open one or more smart locks in our physical locking system.
Customers can use a single key to open a series of different locking devices such as locks for warehouses, cabins, servers,...
The device uses an environmentally friendly energy-saving battery and is about the size of a regular key. All of our smart keys
have the ability to record device access history and can have two-factor security for added security.
3. Real-time Smart Security System (ICT Compact Network Locking System): our real-time smart security system uses cloud
computing linked with a smart physical locking system and digital smart key to bring the most comprehensive security solution
for users. Not only having all the advantages of the smart lock system and smart digital key, our ICT security system also includes
software on computers, servers and mobile phones to help users remotely control security activities.
The monitoring software also helps users easily assign entry rights to specific locations, as well as monitoring statistics on the
frequency of entry and exit of each individual at a location. The smart surveillance system using AI technology is also capable
of giving early warnings when it detects unusual signs in the entry and exit activities of individuals.
Each smart security system is individually designed based on the needs of the customer.
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HỌC VIỆN SANS
SANS INSTITUTE

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

57 Mohd Sultan Road, #01-05 Sultan Link Singapore 238997
57 Mohd Sultan Road, #01-05 Sultan Link Singapore 238997
+65 8612 5278

www.sans.org/apac
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập vào năm 1989, với tư cách là một tổ chức dành cho các lãnh đạo bảo mật thông tin, SANS đang tiếp tục
sứ mệnh cung cấp cho các chuyên gia trong ngành những kỹ năng và kiến thức thực tế cần thiết để giúp thế giới trở nên
an toàn hơn. SANS thúc đẩy sứ mệnh này thông qua những chương trình đào tạo chất lượng cao, cấp chứng chỉ, học bổng,
cyber range và các tài nguyên để đáp ứng nhu cầu của tất cả chuyên gia mạng. Với kho dữ liệu, các công trình nghiên cứu
và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, SANS đảm bảo rằng các cá nhân và tổ chức luôn nhận
được mọi sự hỗ trợ cần thiết. Song song với đó, SANS cũng mời đến các cá nhân và tổ chức có cùng mục tiêu để thúc đẩy
các sáng kiến hoặc đề xuất các chương trình và quan hệ đối tác mới.
Launched in 1989, as a cooperative for information security thought leadership, it is SANS’ ongoing mission to empower
cyber security professionals with the practical skills and knowledge they need to make our world a safer place. We fuel this effort
with high-quality training, certifications, scholarship academies, degree programs, cyber ranges, and resources to meet the
needs of every cyber professional. Our data, research, and the top minds in cyber security collectively ensure that individuals
and organizations have the actionable education and support they need. We invite individuals and organizations dedicated
to advancing the mission of cyber security to support our initiatives or to recommend new programs and partnerships for us to
engage in.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
-

SANS là tổ chức đáng tin cậy nhất để đào tạo, cấp chứng chỉ và nghiên cứu về an toàn thông tin

-

Chương trình giảng dạy bao quát

-

Phần mềm học liệu chất lượng cao

-

Nhiều mô hình giảng dạy

-

Hệ thống Cyber Ranges của SANS bao gồm NetWars và BootUp CTFs

-

Đào tạo theo phương pháp thực hành

-

Giảng viên đào tạo chất lượng cao, dày dặn kinh nghiệm

-

Có tính năng phiên dịch tiếng Việt song song cho các sự kiện trực tuyến

Bạn muốn tham gia chương trình đào tạo của SANS bằng ngôn ngữ bản địa của mình? SANS cung cấp một số khóa học
trong nhiều ngôn ngữ với sự hướng dẫn của các giảng viên địa phương, thông qua tùy chọn dịch đồng thời.
Phiên dịch đồng thời là gì?
Đối với các lớp đào tạo và webcast có sẵn tùy chọn này, giảng viên sẽ trình bày bằng tiếng Anh và nội dung sẽ đồng thời
được phiên dịch sang ngôn ngữ của bạn trong thời gian thực!
-

SANS is the most trusted source for Information Security Training, Certification and Research

-

Broad curriculum

-

High-quality courseware

-

Multiple delivery options

-

SANS Cyber Ranges including NetWars and BootUp CTFs

-

Hands-on immersion-style training

-

High-quality training instructors, seasoned practitioners
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-

Vietnamese Simultaneous Translation for Line Online events

Are you interested in taking SANS training in your native language? SANS has a number of courses available to study in
multiple languages directly through our local instructors, via our Simultaneous Translation option.
What is Simultaneous Translation?
For training classes and webcasts where this option is available, the audio is presented in English by the instructor, but is
simultaneously interpreted into local languages by the technical translation team, in real-time!
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TREND MICRO
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Trend Micro, công ty hàng đầu toàn cầu về an ninh mạng, giúp làm cho thế giới an toàn trong việc trao đổi thông tin kỹ thuật số.
Tận dụng hơn 30 năm chuyên môn về bảo mật, nghiên cứu mối đe dọa toàn cầu và đổi mới liên tục, Trend Micro mang lại khả
năng phục hồi cho các doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng với các giải pháp được kết nối trên các khối lượng công việc
đám mây, điểm cuối, email, IIoT và mạng. Chiến lược bảo mật XGen ™ của chúng tôi cung cấp sức mạnh cho các giải pháp của
chúng tôi với sự pha trộn giữa nhiều thế hệ của các kỹ thuật phòng thủ mối đe dọa được tối ưu hóa cho các môi trường quan
trọng và tận dụng thông tin về mối đe dọa được chia sẻ để bảo vệ nhanh hơn, tốt hơn. Với hơn 6.700 nhân viên tại 65 quốc gia và
nghiên cứu và thông tin tình báo về mối đe dọa toàn cầu tiên tiến nhất trên thế giới, Trend Micro cho phép các tổ chức bảo vệ
thế giới được kết nối của họ. www.trendmicro.com

Trend Micro, a global leader in cybersecurity, helps make the world safe for exchanging digital information. Leveraging over 30 years of
security expertise, global threat research, and continuous innovation, Trend Micro enables resilience for businesses, governments, and
consumers with connected solutions across cloud workloads, endpoints, email, IIoT, and networks. Our XGen™ security strategy powers our
solutions with a cross-generational blend of threat-defense techniques that are optimized for key environments and leverage shared threat
intelligence for better, faster protection. With over 6,700 employees in 65 countries, and the world’s most advanced global threat research
and intelligence, Trend Micro enables organizations to secure their connected world. www.trendmicro.com
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Trend Micro Vison One:
- Phát hiện và phản hồi trên nhiều lớp bảo mật hơn
Là cốt lõi của nền tảng an ninh mạng thống nhất của Trend Micro One, Trend Micro Vision One - mang đến góc nhìn rộng
hơn và bối cảnh tốt hơn để phát hiện các mối đe dọa với các khả năng XDR hàng đầu trong ngành.
- Khả năng hiển thị lớn hơn
Những đánh giá và thông tin chi tiết có giá trị về bảo mật, cùng với các chế độ xem trang tổng quan tùy chỉnh, cho phép
khả năng hiển thị tốt hơn.
+ Tóm tắt các phát hiện được ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng và phạm vi tác động
+ Bản đồ các kỹ thuật MITER ATT&CK Framework được phát hiện trong môi trường của doanh nghiệp
+ Danh sách các điểm cuối với các chiến thuật tấn công có thể quan sát được
+Danh sách ưu tiên các thiết bị, người dùng rủi ro và việc sử dụng ứng dụng đám mây không được kiểm soát
+ Nhận dạng sớm các chiến dịch tấn công bằng cách đánh giá các chỉ số tấn công có chủ đích
- Không có thông tin chi tiết về rủi ro
Quan sát và đánh giá toàn bộ môi trường của tổ chức, bao gồm danh tính, thiết bị, ứng dụng và nội dung có thể gây ra
mối đe dọa.
+ Xác định các khu vực rủi ro khẩn cấp bằng cách đánh giá người dùng và thiết bị bị tấn công bằng cách sử dụng kết
hợp các kỹ thuật phát hiện sự kiện
+ Liên tục theo dõi và phân tích điểm số rủi ro tổng thể của bạn dựa trên phát hiện lỗ hổng, sự bất thường và XDR, hoạt
động ứng dụng đám mây và xâm phạm tài khoản
+ Có được cái nhìn sâu sắc có giá trị về xu hướng của điểm rủi ro trong môi trường của tổ chức và so sánh với các công
ty cùng ngành hoặc khu vực.
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Trend Micro Vison One:
– Detect and respond across more security layers
At the core of Trend Micro One unified cybersecurity platform, Trend Micro Vision One™ delivers a broader perspective and better
context to detect threats with the industry-leading XDR capabilities.
– Greater visibility
Valuable security insights and assessments, along with custom dashboard views, enable greater visibility to your security posture.
+Summary of detections prioritized by severity and scope of impact
+Map of MITRE ATT&CK Framework techniques detected in your environment
+List of endpoints with observable attack techniques
Prioritized lists of risky devices, users, and unsanctioned cloud app usage
+ Early identification of attack campaigns by assessing targeted attack indicators
– Zero in on risk insights
Observe and evaluate your entire environment, including the identities, devices, applications, and content that may pose a threat to
your organization.
+Identify urgent areas of risk by assessing users and devices under attack using a combination of event detection techniques
+Continuously monitor and analyze your overall risk score based on vulnerability, anomaly, and XDR detections, cloud app activity,
and account compromise
+Gain valuable insight into how your environment’s risk score is trending and compare to industry or regional peers
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VISA INC.
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Foster City, California, Hoa Kỳ
Foster City, California, USA
(800) 847-2911

visa.com/blog
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Visa Inc. (NYSE: V) là một công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, hiện đang xử lý giao dịch thanh toán
giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sứ mệnh
của chúng tôi là kết nối thế giới thông qua một mạng lưới thanh toán sáng tạo, an toàn và tin cậy, qua đó thúc đẩy hoạt
động kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi tin rằng
mọi nền kinh tế đều cần có sự tham gia của tất cả mọi người từ mọi nơi trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân
dù đến từ bất cứ nơi đâu, cũng như công nhận rằng khả năng tiếp cận tài chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của sự
lưu chuyển tiền tệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website Visa.com.
Visa Inc. (NYSE: V) is a world leader in digital payments, facilitating transactions between consumers, merchants, financial
institutions and government entities across more than 200 countries and territories. Our mission is to connect the world through
the most innovative, convenient, reliable and secure payments network, enabling individuals, businesses and economies
to thrive. We believe that economies that include everyone everywhere, uplift everyone everywhere and see access as
foundational to the future of money movement. Learn more at Visa.com.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
ASIC CONSULTING AND TECHNOLOGIES SERVICES JOINT STOCK COMPANY
SHORT VERSION: ASIC TECHNOLOGIES., JSC
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 17, tòa G3 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Hà Nội
17th floor, G3 Building Vinhomes Green Bay, Me Tri, Hanoi
(+84) 243 748 1504

https://asic.vn/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Công nghệ ASIC (ASIC Technologies) thành lập vào năm 2012 - là nhà phân phối
chính thức các sản phẩm và giải pháp bảo mật, an toàn thông tin của các hãng hàng đầu thế giới như Niagara Networks,
Synopsys, Allegro Packets, Cobwebs. ASIC cung cấp các giải pháp kiểm định - đánh giá mức độ an toàn thông tin cho hệ
thống thiết bị điện tử, mạng dữ liệu IP (IP Networks) có dây, không dây quy mô lớn và phần mềm.
ASIC Consulting and Technologies Services Joint Stock Company (ASIC Technologies) was founded in 2012 - we provide
reliable and secure solutions to government organizations and the private sector. Our portfolio includes global-leading solutions
from Synopsys, Niagara Networks, Allegro Packets, Cobwebs…
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
- Niagara Networks
Open Visibility PlatformTM
Giải pháp hiển thị mạng của Niagara Networks cho phép sao chép 100% lưu lượng mạng, phân loại lưu lượng, tiền xử lý
các gói tin để cung cấp dữ liệu gói phù hợp cho các công cụ phát hiện/ngăn chặn mối đe dọa trong trung tâm Điều hành
mạng và bảo mật(SOC/NOC). Với thiết kế mở, nền tảng hiển thị của Niagara Networks cung cấp sự linh hoạt trong việc tích
hợp và mở rộng công nghệ qua cả mạng vật lý và mạng ảo hóa.
Website: www.niagaranetworks.com
- Synopsys - Software Integrity Group
+ Coverity - Giải pháp phân tích mã nguồn: Coverity giúp Khách hàng nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng an ninh ngay
trong quá trình phát triển phần mềm. Giải pháp hoạt động dựa trên quá trình nghiên cứu và phân tích hơn 10 tỷ dòng mã
nguồn và mã nguồn mở, đã được công bố trong suốt hơn một thập kỷ qua.
+ Black Duck - Giải pháp kiểm tra mã nguồn mở:
Black Duck giúp quản trị rủi ro bảo mật từ việc sử dụng các mã nguồn mở và mã nguồn của bên thứ ba. Khách hàng có
thể dễ dàng phát hiện, thống kê và theo dõi tất cả các thành phần mã nguồn mở bên trong ứng dụng.
+ Defensics - Giải pháp kiểm tra hộp đen:
Synopsys Fuzz Testing (Defensics) là một giải pháp kiểm tra hộp đen toàn diện, mạnh mẽ và tự động cho phép các tổ chức
đánh giá hiệu quả bảo mật, phát hiện và khắc phục nhược điểm bảo mật của phần mềm. Cho phép các tổ chức đảm bảo
an ninh phần mềm mà không ảnh hưởng đến quá trình phát triển, tăng thời gian tiếp thị hoặc tăng chi phí hoạt động.
Website: www.synopsys.com
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-

Niagara Networks

Open Visibility PlatformTM
Packet data is an incredibly sophisticated area that any SOC and NOC massively use to identify security threats - Niagara
Networks’ visibility solutions collect, inspect and deliver the right packet data to threat detection/prevention tools. Our
award-winning Open Visibility PlatformTM is designed to be open, exposing numerous points for technological integration and
extensibility, and offers organizations the agility to host any virtualized security applications and monitoring tools.
-

Synopsys - Software Integrity Group

+ Coverity: Identify critical quality defects and security weaknesses early in the SDLC, when it’s least expensive to remediate,
with our comprehensive static analysis solution
+ Black Duck Source and Binary Analysis: Detect and manage open source and third-party component risks in development
and production with our industry-leading software composition analysis tools
+ Defensics: Fuzz test software and devices for security weaknesses and vulnerabilities with flexible, scalable, automated
negative testing that integrates into nearly any development workflow.
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TẬP ĐOÀN BKAV
BKAV CORPORATION
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 2 - Tòa nhà HH1 - Khu đô thị Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
2nd Floor, Bkav Building, Yen Hoa New Town, Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam
(84-24) 3763 2552

https://www.bkav.com/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, sản xuất smartphone, smart home
và AI camera. Tại Việt Nam, Bkav là một trong những thương hiệu nổi tiếng và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Công ty cũng nổi
tiếng khắp thế giới với việc xác định lỗi trên các sản phẩm nổi tiếng như Google Chrome, Face ID của iPhone X, nhận dạng
mống mắt của Samsung Galaxy S8, ... Phần mềm diệt virus và bảo mật di động của Bkav đã có mặt trên toàn thế giới với 86
triệu lượt tải xuống. cùng hơn 20 triệu người dùng tại 234 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bkav is a leading technology corporation in Vietnam, which operates in cyber security, software, smartphone, smart home
and AI camera. In Vietnam, Bkav is among the best-known brands and provides best services. The company is also famous
around the world for identifying flaws in well-known products like Google Chrome, Face ID of iPhone X, Samsung Galaxy S8 iris
recognition, etc. Bkav’s antivirus and mobile security software are present across the world with 86 million of downloads and
more than 20 millions of users in 234 countries and territories.
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CDNETWORKS
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

3 Killiney Road, #04-05 Winsland House I, Singapore 239519
3 Killiney Road, #04-05 Winsland House I, Singapore 239519
+65 6694 5504

www.cdnetworks.com
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Là nhà cung cấp dịch vụ biên và CDN (Mạng phân phối nội dung) hàng đầu toàn cầu, CDNetworks cung cấp các giải
pháp tích hợp điện toán đám mây và điện toán biên với tốc độ cao, độ trễ cực thấp, độ tin cậy và quy trình bảo mật nghiêm
ngặt. Với hơn 2800 điểm PoP và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trải dài ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi tự tin là nhà
cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, đảm bảo hiệu suất tốt nhất về tốc độ, độ tin cậy và bảo mật.
As a global-leading CDN (Content Delivery Network) and Edge Service provider, CDNetworks delivers fully integrated cloud
and edge computing solutions with unparalleled speed, ultra-low latency, rigorous security, and reliability. With 2800+ PoPs and
robust infrastructure capacity across 70+ countries and regions, we can be your trusted service provider to ensure the best
performance in speed, reliability, and security.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Các sản phẩm chính: Phát triển Mạng lưới phân phối nội dung, Giải pháp truyền tải thông tin, Giảm thiểu DDoS, Tường lửa
ứng dụng web, Điện toán biên, Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ
Key Product: CDN Acceleration, Media Delivery Solutions, DDoS Mitigation, WAF, Edge Computing, Colocation Services
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CLOUDBRIC
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

115, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea (07241)
115, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea (07241)
+82 02 2125 5648

https://www.cloudbric.com/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Cloudbric là một trong những nhà cung cấp an ninh mạng lớn nhất và hoạt động lâu nhất ở Châu Á. Với hơn 20 năm kinh
nghiệm trong ngành, công nghệ phát hiện tấn công web đã được cấp bằng sáng chế của Cloudbric bảo vệ các doanh
nghiệp, cơ quan chính phủ, ngân hàng và tổ chức chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.
Cloudbric cung cấp các dịch vụ bảo mật khác nhau bao gồm các chức năng bảo mật trang web, truy cập từ xa, bảo
mật DDoS và blockchain.
Cloudbric đã và đang cung cấp các dịch vụ bảo mật khác nhau cho các đối tác và khách hàng trên toàn thế giới.
Cloudbric đang liên tục phát triển các dịch vụ bảo mật thế hệ tiếp theo sử dụng thông tin về mối đe dọa và lợi thế toàn cầu,
chẳng hạn như dịch vụ bảo mật web thông minh dựa trên đám mây, dịch vụ bảo mật cho công việc từ xa và phòng thủ
DDoS quy mô lớn.
Cloudbric is one of Asia's longest running and largest cyber security vendors. With more than 20 years of industry experience,
Cloudbric's patented web attack detection technology protects enterprises, government agencies, banks, and healthcare
institutions around the world.
Cloudbric offers various security services including functions for website security, remote access, DDoS security, and
blockchain.
Cloudbric has been providing various security services to partners and customers worldwide. Cloudbric is continuously
developing next-generation security services using global edge and threat information, such as intelligent cloud-based web
security services, security services for remote work, and large-scale DDoS defense.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Cloudbric WAF+
Cloudbric WAF+: là một dịch vụ bảo mật web thông minh, được quản lý hoàn toàn để bảo vệ bất kỳ doanh nghiệp hoặc
tổ chức nào khỏi các mối đe dọa từ web. Giải pháp Bảo mật dưới dạng Dịch vụ (SECaaS) của chúng tôi không chỉ triển khai
chức năng WAF mà còn cả bốn chức năng cần thiết khác để làm cho các giải pháp dựa trên web của bạn an toàn trước
các cuộc tấn công.
Cloudbric ADDoS
Cloudbric ADDoS: Advanced DDoS Protection là một dịch vụ bảo vệ và giảm thiểu tấn công DDoS tiên tiến. Trong khi
Cloudbric WAF + cung cấp dịch vụ phát hiện DDoS thiết yếu, Cloud carved ADDoS có mức độ bảo vệ DDoS cao hơn.
Cloudbric ADDoS thu thập, phân tích và phân phối thông tin tình báo liên quan đến các cuộc tấn công DDoS giữa các vị trí
biên trong thời gian thực trên toàn thế giới.
Cloudbric WAF+
Cloudbric WAF+: is a fully managed, smart web security service to protect any business or organization from web threats.
Our Security as a Service (SECaaS) solution implements not only WAF functionality, but also four other necessary functions to
make your web-based solutions secure against attacks.
Cloudbric ADDoS
Cloudbric ADDoS : Advanced DDoS Protection is a cutting-edge DDoS attack protection and mitigation service. While
Cloudbric WAF+ offers an essential DDoS detection service, Cloudbric ADDoS features a higher level of DDoS protection.
Cloudbric ADDoS collects, analyzes, and distributes intelligence regarding DDoS attacks between edge locations in real-time
across the world.
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DAVID LYNAS CONSULTING
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address: Level 9, 440 Collins St, Melbourne, VIC, 3000, Australia
Tel/fax: +61 386 869 119
Website: https://davidlynas.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
David Lynas Consulting (DLC) là công ty hàng đầu toàn cầu trong việc cung cấp giá trị Kiến trúc Bảo mật hỗ trợ kinh
doanh. Là đối tác chiến lược đáng tin cậy, chúng tôi giúp các khách hàng đạt được những mục tiêu chiến lược quan trọng
thông qua việc áp dụng các phương pháp tiếp cận Kiến trúc để giải quyết các thách thức trong An toàn mạng, Rủi ro thông
tin, Khả năng phục hồi, Quản trị, Đảm bảo và Kỹ thuật Tin cậy.
David Lynas Consulting (DLC) is the global leader in delivering value through Business-enabling Enterprise Security
Architecture. As a most trusted strategic partner, we enable our clients to meet their most important strategic goals through
our application of Architectural approaches to solving complex challenges in Cyber Security, Information Risk, Resilience,
Governance, Assurance and Trusted Engineering.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
DLC mang đến các khóa Đào tạo & cung cấp Chứng chỉ đã được công nhận trong Khuôn khổ SABSA về Bảo mật Doanh
nghiệp. Chương trình đào tạo của chúng tôi cung cấp cho người học các giải pháp bảo mật theo định hướng kinh doanh
trong tổ chức của họ và thực hiện triển khai bước tiếp theo trên con đường hướng tới vị trí dẫn đầu về bảo mật.
DLC sử dụng Phương pháp và Khung SABSA ESA để đưa ra chiến lược, thiết kế, triển khai và quản lý các kiến trúc bảo mật
hỗ trợ kinh doanh. Đội ngũ tư vấn cấp cao của DLC mang đến nhiều kiến trúc bảo mật doanh nghiệp, bảo vệ và kinh nghiệm
chuyên sâu cho từng lĩnh vực trong mỗi lần hợp tác. Liên hệ với DLC để tìm hiểu cách tiếp cận của chúng tôi có thể mang lại
lợi ích cho tổ chức của bạn như thế nào.
DLC delivers Accredited Training & Certification in the SABSA Framework for Enterprise Security. Our training portfolio enables
students to deliver business-driven security solutions in their organizations and take the next step on their career path towards
security leadership.
DLC uses the SABSA ESA Framework and Methodology to deliver strategy, design, implementation, and management
of business-enabling security architectures. The DLC team of senior consultants brings a wide range of enterprise security
architecture, security, and sector experience to each engagement. Contact DLC to learn how our business-driven approach
can benefit your organization.
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DT ASIA
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: HQ Office : 21 Bukit Batok Crescent #02-72 WCEGA Tower Singapore 658065
Address: HQ Office : 21 Bukit Batok Crescent #02-72 WCEGA Tower Singapore 658065
Website: https://www.dtasiagroup.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Đội ngũ Lãnh đạo của DT Asia đã từng là những lãnh đạo bảo mật CNTT tại HP và Dell, với hơn 20 năm kinh nghiệm trên
các phân khúc thị trường và địa lý khác nhau.
DT Asia được thành lập năm 2007 (Data Terminator https://data-terminator.com) với sứ mệnh đưa các giải pháp bảo mật
CNTT tiên phong khác nhau từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Israel gia nhập thị trường. Data Terminator đã thành công trong việc đặt
nền móng cho giai đoạn tiếp theo của chúng tôi về phân phối giá trị gia tăng và tạo niềm tin cho các đối tác kênh của
chúng tôi.
DT Asia hợp tác với các công ty công nghệ tiên phong để cùng mang đến các giải pháp bảo mật tiên tiến và hiệu quả
cho các đối tác và khách hàng. Mục đích của chúng tôi là mang đến cho các đối tác của mình lợi thế cạnh tranh cũng như
cơ hội giúp đối tác tạo ra sự khác biệt trong mảng giải pháp bảo mật. Các sản phẩm này trải dài từ giai đoạn khởi nghiệp
đến thời kỳ đầu áp dụng với các công nghệ tiên tiến.
DT Asia sở hữu chiến lược phân phối và tiếp cận thị trường có mục tiêu. Các đối tác kênh đóng vai trò quan trọng theo
những cách riêng biệt. Mỗi doanh nghiệp đều có thế mạnh và giá trị riêng để truyền tải ở các khía cạnh khác nhau.
Một thị trường rõ ràng và kế hoạch phát triển chi tiết giúp chúng tôi khác biệt với phương pháp tiếp cận truyền thống “one
size fits all”. Dù là phương pháp dựa trên giá trị hay dựa trên khối lượng, đây luôn là phương pháp tiếp cận thị trường có chủ
ý tại DT Asia.
DT Asia Pte Ltd is led by former IT security and business leaders from HP and Dell with more than 20 years of experience
across various geography and market segments.
DT Asia began in 2007 (Data Terminator https://data-terminator.com) with a clear mission to build a market entry for various
pioneering IT security solutions from the US, Europe and Israel. Data Terminator has successfully laid the foundation for our next
phase of value-added distribution and added confidence to our channel partners.
DT Asia identifies and partners with forwarding looking technology companies to jointly bring clear and targeted security
solutions to our partners and customers. Our intent is to offer our partners a committed and competitive advantage and
opportunities to differentiate themselves in this competitive security solution space. These products range from start-ups to early
adoption stages with cutting-edge technologies.
DT Asia possesses a targeted distribution and go-to-market strategy. Channel partners are important to us in different ways.
Every business has its strength and value to deliver in different aspects.
A clear market and channel segmented bottom up mapping, differentiates us from the traditional one size fits all approach.
Be it value based or volume based approach, it is always a deliberate go-to-market approach at DT Asia.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
...

DTAsia giới thiệu các giải pháp từ các quốc gia uy tín trên thế giới trong lĩnh vực an toàn thông tin như Mỹ, Israel, Ý, Hungary
One Identity:
-

syslog-ng - quản lý log hiệu suất cao

-

SafeGuard - Lưu trữ, Quản lý, Ghi nhận và Phân tích Quyền truy cập Đặc quyền

Yubico - xác thực 2 yếu tố thế hệ mới cho người dùng mạng
SSH:
-

Tectia Quantum-Safe và các phiên bản
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-

PrivX: quản lý quyền truy cập đặc quyền

-

SSH tectia/server: giao tiếp mã hóa

-

Trình quản lý khóa phổ cập

GoAnyWhere - Tự động hóa và bảo mật truyền file để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm
Graylog - giải pháp quản lý log hàng đầu
Lucy - Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin
RCDevs - OpenOTP MFA Suite: Bảo mật mọi quyền truy cập vào tài nguyên - Có thể mở rộng - Tích hợp linh hoạt
Proton - máy khử từ, máy hủy
WipeDrive - phần mềm xóa dữ liệu
SecureData - Mã hóa phần cứng 256-bit AES cấp quân sự
DTAsia introduces solutions from reputable countries in the world on the security field such as the USA, Israel, Italy, Hungary ...
One Identity:
-

syslog-ng - high performance log management

-

SafeGuard - Store, Manage, Record and Analyze Privileged Access

Yubico - next generation 2 factor authentication for cyber users
SSH:
-

Tectia Quantum-Safe and Zero-Trust Editions

-

PrivX: privileged access management

-

SSH tectia/server: encrypted communication

-

Universal Key Manager

GoAnyWhere - Automate & secure file transfers to protect sensitive data
Graylog - leading log management
Lucy - Security awareness training
RCDevs - OpenOTP MFA Suite: Secure All Access to Resources - Scalable - Flexible Integration
Proton - Degausser, destroyer
WipeDrive - data wiping software
SecureData - Military Grade 256-Bit AES Hardware Encryption
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CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HANEL JOINT STOCK COMPANY
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Số 2, phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
No.2, Chua Boc Street, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
024 3852 4555

www.hanel.com.vn
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
Hanel được thành lập năm 1984 với sứ mệnh là doanh nghiệp tiên phong về công nghệ của Thủ đô Hà Nội. Ngày nay
Hanel là doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ với 31 công ty thành viên, liên doanh liên kết và hơn 10.000 người lao động.
Hanel phát triển và cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các lĩnh vực chủ chốt của
nền kinh tế như: hạ tầng công nghệ thông tin, chính phủ số, giao thông, y tế, phát thanh truyền hình.
Các giải pháp, sản phẩm công nghệ tiêu biểu của Hanel có thể kể đến: giải pháp Dịch vụ công và Một cửa điện tử, giải
pháp Quản lý giao thông thông minh trên nền bản đồ số, Giải pháp Quản lý mạng, Hệ thống camera giám sát giao thông,
Sàn giao dịch vận tải, Giải pháp visa điện tử; Các sản phẩm, dịch vụ an toàn an ninh mạng; Các giải pháp quản trị doanh
nghiệp…
Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, Hanel là nhà đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ cao hàng đầu với các dự án
như: Khu công nghiệp Sài đồng B; Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; Cảng thông quan nội địa Thành phố Hà Nội.
Trong kỷ nguyên của kinh tế số, mục tiêu hàng đầu của Hanel là củng cố vị thế doanh nghiệp tiên phong về công nghệ
số, phát triển bền vững với công nghệ là ưu thế cạnh tranh, sáng tạo ra các giải pháp tiên tiến phục vụ cho sự phát triển của
cộng đồng và xã hội.
Hanel - công nghệ số - nền tảng vững bền.
www.hanel.com.vn
HANEL JOINT STOCK COMPANY
Hanel was established in 1984 with the mission to be a pioneering technology enterprise of Hanoi Capital. Today Hanel is a
leading technology enterprise with 31 members , joint ventures and associated companies and more than 10,000 employees.
Hanel develops and provides information technology and digital technology-based solutions applying to key economic
sectors such as: information technology infrastructure, digital government, transportation, health care, broadcasting.
Hanel’s typical solutions include Digital Government Solution; Intelligent Transportation Solutions, Traffic Surveillance Camera
System, Online freight exchange, Electronic Visa Solution, Cyber Security Solutions, Enterprise management solutions...
In addition to the technology field, Hanel is a leading industrial and high-tech infrastructure investor with projects such as:
Sai Dong B Industrial Park; Hanoi Software Technology Park; Hanoi Inland Clearance Depot.
In the era of digital economy, Hanel's primary goal is to consolidate its position as a pioneer in digital technology, achieving
sustainable development with technology as the competitive advantage, creating innovative solutions to meet development
demands of the community and society.
Hanel - Digital Technology - Sustainable Foundation.
www.hanel.com.vn
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Giám sát mạng nội bộ - giải pháp của Hanel
Là một doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin với nhiều sản phẩm đã được ứng dụng thành
công trên thị trường, Hanel cung cấp các giải pháp an toàn, an ninh mạng được xây dựng theo nhu cầu cụ thể của khách
hàng để đảm bảo an toàn thông tin cho hoạt động của doanh nghiệp.
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Giải pháp giám sát mạng của Hanel - Hanel NMS giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề về giám sát.
Hanel NMS giúp người quản trị theo dõi hệ thống, các thông tin phần cứng thiết bị, băng thông mạng, các sự cố, giúp
chẩn đoán sớm các sự cố có thể xảy ra, hiệu năng và khả năng đáp ứng của hệ thống, từ đó đưa ra các phương án tối ưu
hóa, nâng cấp và giảm thiểu các sự cố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của mạng.
Hanel NMS cho phép người dùng cấu hình email hoặc SMS để cảnh báo dựa trên sự kiện được thiết lập sẵn. Lý tưởng hơn,
Hanel NMS còn cung cấp cho người dùng báo cáo và dữ liệu chính xác dựa trên cơ sở dữ liệu.
Tất cả các cấu hình của Hanel NMS đểu thông qua giao diện web, với các tính năng bao gồm giám sát phân tán, giám
sát bảo mật dịch vụ, giám sát thiết bị mạng, máy chủ, giám sát dịch vụ, giám sát các thiết bị dùng chung, cảnh báo.
Hanel NMS đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng trong việc bảo đảm hoạt động liền mạch, thông suốt của hệ thống
mạng công nghệ thông tin tại tổ chức, doanh nghiệp của mình.
www.hanel.com.vn
The network monitoring system - Hanel NMS
As a leading prestigious enterprise in the field of information technology with many successfully implemented products,
Hanel provides network security solutions built according to specific needs of customers to ensure information security for
business operations.		
Hanel NMS effectively solves network monitoring problems.
Hanel NMS helps administrators to monitor the system, device hardware information, network bandwidth, network problems,
help early diagnose possible problems, system performance and responsiveness, thereby offering options to optimize, upgrade
and minimize problems affecting network operation.
Hanel NMS allows users to configure email or SMS for pre-set event-based alerts. Ideally, Hanel NMS also provides accurate
data and reports based on the database.
All configurations of Hanel NMS are via web interface with features including distributed monitoring; service security
monitoring; network devices and servers monitoring; services monitoring; shared equipment monitoring; warning.
Hanel NMS effectively meets the needs of customers in ensuring the seamless and smooth operation of the network system.
www.hanel.com.vn
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SYNOPSYS
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Website: https://www.synopsys.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Công ty Synopsys được thành lập từ năm 1986 tại North Carolina - Hoa Kỳ. Synopsys là Hãng cung cấp giải pháp đánh
giá an ninh toàn diện, chuyên dụng cho ứng dụng (Application) của tổ chức. Với hệ sinh thái các bộ giải pháp hiện có,
Synopsys được đánh giá đứng đầu (leader) trong các báo cáo của Gartner và Forrester. Với hơn 30 năm xây dựng và phát
triển, Synopsys giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề bảo mật và chất lượng một cách toàn diện trong quá trình phát
triển và xây dựng ứng dụng.
Xem thêm tại Website: https://www.synopsys.com/
Synopsys was established in 1986 in North Carolina - USA. Synopsys provides comprehensive, application-specific security
assessment solutions and is regularly named a leader in Gartner and Forrester reports. With more than 30 years of construction
and development, Synopsys helps businesses solve security problems comprehensively.
See more at Website: https://www.synopsys.com/
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Bộ công cụ chuyên biệt hàng đầu DevSecOps Tools do Synopsys cung cấp giúp giải quyết toàn bộ vấn đề bảo mật ứng
dụng bao gồm: Coverity - Static Application Security Testing (SAST), Black Duck - Software Composition Analysis (SCA), Seeker
- Interactive Application Security Testing (IAST), Defensics - Fuzz Testing, Code Dx The specialized DevSecOps Tools provided by Synopsys include: Coverity - Static Application Security Testing (SAST), Black
Duck - Software Composition Analysis (SCA), Seeker - Interactive Application Security Testing (IAST), Defensics - Fuzz Testing,
Code Dx - Application Security Orchestration and Correlation (ASOC) Mi Mi Informatics Joint Stock Company (Mi2 JSC) has
been the official distributor of the world's leading technology company-Synopsys since 2021.
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TRELLIX VIETNAM
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 6, 59A Lý Thái Tổ Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Level 6, 59A Ly Thai To street Hoan Kiem district, Ha Noi, Viet Nam
+84 24 3936 7971

https://www.trellix.com
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Trellix là thương hiệu được phát triển bởi nhà đầu tư Symphony Technology Group (STG) sau khi hợp nhất giữa hai công ty
bảo mật hàng đầu thế giới McAfee Enterprise và FireEye. Trellix tập trung phát triển công nghệ mới và hệ sinh thái bảo mật
xoay quanh hệ thống XDR (Extended Detection and Response) để giúp các tổ chức đứng vững trước sự gia tăng rất nhanh
các mối đe dọa và thay đổi liên tục trong thế giới số.
Tìm hiểu thêm tại: https://www.trellix.com/en-us/index.html
Trellix is a brand developed by Symphony Technology Group (STG) after the merger between McAfee Enterprise and
FireEye. Trellix is focused on developing new technology and a security ecosystem - XDR (Extended Detection and Response)
to help organizations withstand the rapidly increasing threats and constantly changing in the digital world.
Learn more at: https://www.trellix.com/en-us/index.html
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Dựa trên sức mạnh công nghệ từ McAfee Enterprise và FireEye, Trellix tập trung vào phát triển kiến trúc Extended Detection
and Response - XDR (Trellix XDR Architecture). Trellix XDR được tạo ra để kết nối và tích hợp tất cả các công nghệ bảo mật đã
và sẽ triển khai trong môi trường của tổ chức. Trellix ứng dụng các công nghệ cao cấp nhất trong ngành công nghiệp bảo
mật như Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (ML), Thông tin tình báo (Threat Intelligence) để giúp các tổ chức/doanh nghiệp nhanh
chóng nắm bắt sớm các mối đe dọa hiện hữu và tương lai, chủ động bảo vệ hệ thống và tự động hóa công tác phòng vệ
nhằm đảm bảo nhanh nhất sự an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin.
Trellix XDR Architecture sẽ giải quyết những thách thức và khó khăn hiện hữu về tính rời rạc của các công nghệ bảo mật,
giúp tổ chức/doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số an toàn, thích nghi với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu một
cách bền vững.
With the technological strength from McAfee Enterprise and FireEye, Trellix focuses on developing Extended Detection
and Response - XDR (Trellix XDR Architecture). Trellix XDR was created to connect and integrate all the security technologies
that have been and will be deployed in an organization's environment. Trellix applies the most advanced technologies in
the security industry such as Artificial Intelligence, Machine Learning and Threat Intelligence to help organizations/enterprises
detect existing and future threats, proactively protect the system and automate defenses to ensure the safety of information
technology systems as quickly as possible.
Trellix XDR Architecture will solve the existing challenges and difficulties in terms of fragmentation of security technologies,
helping organizations/enterprises accelerate the process of secure digital transformation, adapting to the trend of global
digital transformation in a sustainable way.
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TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
MOBIFONE CORPORATION
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
MobiFone Building, VP1 Lot, Yen Hoa Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
9090 / 18001090

http://www.mobifone.vn
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT & TT và là một trong ba nhà cung cấp
hàng đầu về dịch vụ Viễn thông- Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Giai đoạn 2015-2020, MobiFone đang trong
quá trình chuyển biến mạnh mẽ, từ một nhà cung cấp dịch vụ di động sang nhà cung cấp đa dịch vụ dựa trên 4
lĩnh vực kinh doanh trụ cột: Viễn thông- Công nghệ Thông tin, Truyền hình, Kênh Phân phối- Bán lẻ và Đa dịch vụ.
MobiFone được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là nhà mạng có chất lượng dịch vụ tốt nhất và được yêu thích nhất trong 10 năm.
Hướng tới là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, đưa cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, các ứng dụng IOT vào mọi mặt của cuộc sống.
MobiFone Corporation is an enterprise under the Ministry of Information and Communications and being one
of the three leading providers of telecommunication and information technology services in Vietnam. In the year
of 2015 to 2020, MobiFone is moving from a sole mobile service provider to providing a diverse range of services
including mobile, data, internet, IPTV/cable TV, business solutions, infocomm technology (ICT), and investment.
MobiFone is looking to be a leading provider of quality IT services and products, bringing the industry revolution 4.0 and all IOT
applications to every aspect of life.

92 | www.securitysummit.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Khu thử nghiệm công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Technology testing area, No. 18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi
19001586

https://netnam.com/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ
An toàn thông tin mang; Dịch vụ Công nghệ cho sự kiện, Dịch vụ trực tuyến; Dịch vụ Quản trị mạng và Tích hợp hệ thống.
Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, là đối tác Tier1 của nhiều nhà viễn thông toàn cầu, NetNam là sự lựa
chọn hàng đầu cho các khách sạn 5*, khu căn hộ cao cấp, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia, hệ thống
mạng lưới doanh nghiệp FDI, ITO, SME và các tổ chức chính phủ.
NetNam được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ công nghệ sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện lớn như:
-

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó tổng thống đương nhiệm

-

Kamala Harris 08/2021

-

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (DPRK - USA Hanoi Summit) 2019

-

APEC Danang 2017

-

Apricot 2017

-

Chuyến thăm chính thức của tổng thống Mỹ Barack Obama 2016

Chúng tôi cũng là thành viên tích cực của các Hội, Hiệp hội, Cộng đồng uy tín trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam.
NetNam is proud to be a pioneer in providing Premium Internet services and solutions; Online services, Managed Services
& System Integration. With 30 years as a leading ISP in Vietnam, NetNam becomes the first choices of 5* hotels/resorts, luxury
apartments, multinational companies, enterprises, state-owned & governmental organizations, etc.
NetNam is also known as the No.1 Services Provider as serving major events, such as:
-

Vice President Kamala Harris’ visit to Vietnam 2021

-

DPRK - USA Hanoi Summit 2019

-

APEC Danang 2017

-

Apricot 2017

-

President Obama's Visit to Vietnam in 2016

-

Annual Internet Day, Security World, Vietnam Expo,...

In addition, NetNam is an active member of many prestigious ICT associations and communities in Vietnam, including
Vietnam Internet Association (VIA), Vietnam Information Security Association (VNISA), Vietnam Association for Information
Processing (VAIP), Vietnam E-commerce Association (VECOM),
Vietnam Free and Open Source Software Association (FOSSA), B20 + Group (IoT business club in Vietnam), Security
Bootcamp...
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NPCORE INC.
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

ISBiz Tower 1001, 26, Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea, 07207
ISBiz Tower 1001, 26, Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea, 07207
+827078348918

www.npcore.com
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

NPCore cung cấp các sản phẩm và giải pháp An ninh mạng hiện đại cho các tổ chức và doanh nghiệp công. Các sản
phẩm và giải pháp của chúng tôi giúp các tổ chức công và tư phát hiện, phân tích, bảo vệ và giảm thiểu các mối đe dọa
hoặc sự cố trong không gian mạng. Sứ mệnh của NPCore là hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tự bảo vệ mình trước các cuộc
tấn công APT(Tấn công có chủ đích) như phần mềm độc hại và ransomware kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2008.
NPCore đã mở rộng sự hiện diện của mình không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Mỹ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore,
Indonesia và Nhật Bản. Chúng tôi hiện đang đẩy nhanh hoạt động kinh doanh toàn cầu và phát triển thành công ty bảo mật
thông tin hàng đầu tại Hàn Quốc.
NPCore provides state-of-art Cyber Security products and solutions to public institutions and enterprises. Our products
and solutions help both public and private organizations detect, analyze, protect and mitigate cyber threats or incidents. The
mission of NPCore is to assist our customers in protecting themselves against APT attacks such as malware and ransomware
since the company was founded in 2008.
NPCore has extended its presence not only to Korea, but also to the US, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and
Japan. We are currently accelerating our global business and growing into the leading information security company in Korea.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Sản phẩm 1: ZombieZERO Inspector
ZombieZERO Inspector là một sản phẩm lớp mạng để bảo vệ hệ thống trước
các cuộc tấn công có chủ đích-APT, được cài đặt trong phần mạng, phần email
và phần liên kết mạng, đồng thời là một giải pháp để phát hiện và ngăn chặn
các mã độc mới/biến thể mới xâm nhập vào bên trong dựa trên hành vi. Nó
được chia thành Inspector N (Network APT), Inspector E (Email APT) và Inspector
F (File APT) tùy thuộc vào phần cài đặt.
Sản phẩm 2: ZombieZERO EDR
ZombieZERO EDR là một sản phẩm Endpoint (phần mềm) để bảo vệ người
dùng trước các cuộc tấn công có chủ đích-APT, được cài đặt trên các thiết bị
đầu cuối và là một giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các mã độc/biến thể
mới có thể được thực thi trên các thiết bị đầu cuối (PC hoặc máy chủ).
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Sản phẩm 3: SECaaS (Bảo mật như một dịch vụ)
ZombieZERO SECaaS là dịch vụ đám mây dành cho ZombieZERO EDR.
Có thể mua, cài đặt và quản lý chương trình dưới dạng phần mềm từ trang
web và nó được cài đặt dưới dạng Endpoint, chẳng hạn như máy người dùng
và máy chủ. Các gói mạng được tạo trong phân đoạn người dùng được gửi
đến máy chủ bảo mật kiểu đám mây (phiên bản đám mây của ZombieZERO
Inspector) để phát hiện và chặn phần mềm độc hại mới và các biến thể phần
mềm độc hại bao gồm ransomware.
Main Item 1 : ZombieZERO Inspector
ZombieZERO Inspector is a network-type product for APT defense that is
installed in the network section, email section, and network linkage section, and is
a solution to detect and respond to new/variant malicious codes flowing into the
inside based on behavior. It is divided into Inspector N (Network APT), Inspector E
(Email APT), and Inspector F (File APT) depending on the installation section.

Main Item 2 : ZombieZERO EDR
ZombieZERO EDR is an agent-type product (software) for APT defense installed
on endpoints, and is a solution to detect and respond to new/variant malicious
codes that can be executed on endpoints (PCs or servers) which is the users
section.

Main Item 3: SECaaS (Security as a Service)
ZombieZERO SECaaS is the cloud service for ZombieZERO EDR.
It is possible to purchase, install and manage the program in a software form
from the webpage, and it is installed in the form of an agent in the user segments
such as computers and servers. Network packets generated in the user segments
are sent to the cloud-type security server (cloud version of ZombieZERO Inspector)
to detect and block new malware and malware variants including ransomware.
ZombieZERO SECaaS prevents information leakage with the malware
detection and blocking functions of ZombieZERO EDR. and the functions of a
secure sockets layer private virtual network (SSL VPN) that prevents data leakage.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI
NAM TRUONG SON HANOI CORPORATION
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 15, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
15th Floor, Licogi 13 Tower, No. 164 Khuat Duy Tien, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.
0246 2818045

https://ntshanoi.com.vn/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Nam Trường Sơn Hà Nội là Công ty cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin toàn diện uy tín hàng đầu Việt Nam. Bước
vào thị trường ICT từ năm 2006, với sự kế thừa tất cả nguồn lực và khả năng của văn phòng đại diện tại Hà Nội thuộc Tập đoàn
Nam Trường Sơn (NTS Group), chúng tôi giúp các Doanh nghiệp xây dựng hạ tầng mạng, hệ thống an ninh, bảo mật với các
sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ vượt trội, tân tiến nhất.
Nam Trường Sơn Hà Nội hiện là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam như: Micro Focus, Progress,
Kaspersky, Sophos, Thycotics, Firemon, Penta Security, Owl Cyber Defense, Barracuda, Acronis, BeyondTrust, Blancco...
Công ty cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội giành được nhiều sự tin tưởng và yêu quý từ các Khách Hàng và Đối Tác trong
và ngoài nước nhờ vào sự chuyên nghiệp, sự tận tụy đối với khách hàng. Mọi khách hàng của chúng tôi đều sẽ nhận được
các sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất.
Nam Truong Son Hanoi Corporation is the leading company providing comprehensive information technology solutions in
Vietnam. Entering the ICT market in 2006, with the inheritance of all resources and capabilities of the representative office in
Hanoi of Nam Truong Son Group (NTS Group), we help businesses build network infrastructure, security systems, and security
with the most advanced products, services, and technology solutions.
Nam Truong Son Hanoi Corporation currently is a distribution partner of many top cyber security vendors in Vietnam such
as Micro Focus, Progress, Kaspersky, Sophos, Kemp, Thycotics, Firemon, Penta Security, Owl Cyber Defense, Barracuda, Acronis,
BeyondTrust, and Blancco…
Nam Truong Son Hanoi Corporation has gained the absolute trust and love from both domestic and international customers
and partners, thanks to its professionalism and dedication to customers. All of our customers will receive the best products and
services.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Tại triển lãm, Nam Trường Sơn Hà Nội sẽ trưng bày giải pháp công nghệ an ninh bảo mật của 2 hãng Microfocus và Progress
mà Nam Trường Sơn làm nhà phân phối:
1. Micro Focus:
Các giải pháp của Micro Focus được thiết kế đặc biệt để cải thiện hiệu suất, nâng cao hiệu quả, tối ưu chi phí cho khách
hàng. Micro Focus cung cấp dải sản phẩm đa dạng như: Dò quét lỗ hổng ứng dụng mức Source Code, Giải pháp SIEM, SOAR,
SOC, ITOM, ITSM...
Website: https://www.microfocus.com/en-us/home
2. Progress:
Progress cung cấp các giải pháp giám sát mạng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Giải pháp cân bằng tải ứng dụng Kemp
LoadMaster được người dùng đánh giá cao, nâng cao khả năng sẵn sàng, tối ưu tài nguyên của hệ thống. Sản phẩm nổi bật:
Cân bằng tải ứng dụng - Kemp LoadMaster; Giải pháp theo dõi, phân tích hệ thống mạng - Flowmon; Giải pháp quản lý và
giám sát mạng - IPSwitch...
Website: https://www.progress.com/
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At the exhibition, Nam Truong Son Hanoi Corporation will display security technology solutions of 2 companies Microfocus
and Progress distributed by Nam Truong Son Hanoi Corporation:
1. Micro Focus:
Solutions of Micro Focus are specifically designed to improve performance, improve efficiency, and optimize costs for
customers. Micro Focus provides a wide range of products such as Source Code level application vulnerability detection, SIEM,
SOAR, SOC, ITOM, and ITSM solutions...
Website: https://www.microfocus.com/en-us/home
2. Progress:
Progress provides powerful and reliable network monitoring solutions. The Kemp LoadMaster application load balancing
solution is highly appreciated by users, improving the availability and optimizing the system's resources. Featured products:
Application Load Balancing - Kemp LoadMaster; Network monitoring and analysis solution - Flowmon; Network monitoring and
management solution - IPSwitch...
Website: https://www.progress.com/
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PAMA COMMUNICATION & TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 7 Tòa nhà Geleximco - Số 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Hà Nội
7F Geleximco Building - No 36 Hoang Cau Str, Dong Da Dist, Hanoi
+84-24 3513 1399 / 1300

www.pama.com.vn
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Với 30 năm không ngừng học hỏi và phát triển, chúng tôi đã hoàn tất rất nhiều công trình, trong số đó có không ít những
công trình lớn và tên tuổi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hoạt động nòng cốt của công ty PAMA là cung cấp, chuyển
giao công nghệ về an toàn thông tin, viễn thông truyền hình và công nghệ đặc biệt trong quốc phòng, an ninh.
Đến với Pama, khách hàng luôn hài lòng bởi sự nhiệt tình trong công việc, sự thành thạo và hiểu biết sâu sắc về chuyên
môn của đội ngũ nhân viên ở tất cả các khâu, từ tư vấn giải pháp, thiết kế kiến trúc hệ thống, cung cấp công nghệ, triển khai
lắp đặt, cho đến đào tạo, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng.
Với uy tín và tầm nhìn của mình, Pama luôn đảm bảo rằng các dự án mà khách hàng tin tưởng hợp tác sẽ được hoàn
thành với chất lượng cao nhất và giá thành phù hợp nhất. Những thành quả đó cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất để
khẳng định sự thành công của PAMA.
Link profile: https://drive.google.com/file/d/1AfOFLGIl2d8EoSJktXLLkdqh-wB11cvw/view?usp=sharing
With 30 years of continuous learning and development, we have completed many projects, including many big and famous
projects in the world as well as in Vietnam. The core operation of PAMA is to provide and transfer technology for network
security, information safety, telecommunications and television, and special technologies in defense and security.
Coming to Pama, customers are always satisfied by the enthusiasm, proficiency and in-depth understanding expertise of
the staff at all stages, from solution consulting, system architecture design, technology supply, installation implementation,
training, maintenance, and after-sales support.
With our prestige and vision, Pama always ensures that the projects will be completed with the highest quality and at the
most suitable price. Those achievements are also the clearest evidence to confirm the success of PAMA.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
1. Active XDR (Active Extended Detection and Response)
Active XDR là giải pháp giúp bạn phát hiện mọi rủi ro khó thấy, nhằm phát hiện và phòng vệ một cách hiệu quả nhất.
2. BAS (Breach and Attack Simulation)
Với giải pháp BAS, bạn sẽ được cung cấp hệ sinh thái liên minh công nghệ lớn nhất trong ngành để sẵn sàng 24/7 cho
những mối đe dọa tiềm tàng nhất
3. APT (Advanced Persistent Threat)
Giải pháp này cung cấp thông tin kịp thời và cho phép các chuyên gia bảo mật nắm chính xác tình hình hệ thống, giúp
phòng trừ tối đa các trường hợp Hacker xâm nhập và kịp gây hậu quả cho hệ thống.
4. SOC tools:
Bao gồm các công cụ đắc lực trong việc xây dựng hệ thống SOC (Theo tiêu chuẩn của Gartner): NDR, EDR, BAS.
5. NPMD:
Công nghệ giám sát và phân tích hiệu năng mạng thế hệ mới dựa trên chuẩn Netflow/IPFIX.
6. Cloud:
-

Cloud App Performance

Tăng khả năng hiển thị. Khắc phục sự cố hiệu quả. Tối ưu hóa nhân lực.
-

Cloud Security
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Giải pháp giám sát hành vi mạng bất thường, kiểm tra tính tuân thủ, cũng như rà quét những lỗ hổng trên môi trường public
(như Amazon Web Services và Microsoft Azure) và private cloud của tổ chức.
1. Active XDR (Active Extended Detection and Response)
Active XDR is the solution that helps detect any hidden risks and defend in the most effective way.
2. BAS (Breach and Attack Simulation)
With the BAS solution, we provide the industry's largest ecosystem of technology alliances to be available 24/7 for the most
potential threats.
3. APT (Advanced Persistent Threat)
This solution provides timely information and allows experts to accurately grasp the system situation, helping to prevent
maximum cases of Hacker intrusion and promptly causing consequences for the system.
4. SOC tools:
Includes powerful tools in building SOC systems (According to Gartner's standards): NDR, EDR, BAS.
5. NPMD:
New generation network performance monitoring and analysis technology based on Netflow/IPFIX standard.
6. Cloud:
- Cloud App Performance
Increase visibility. Effective troubleshooting. Human resource optimization.
- Cloud Security
The solution monitors for anomalous network behavior, checks for compliance, and scans for vulnerabilities in your
organization's public environments (such as Amazon Web Services and Microsoft Azure) and private clouds.
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PENTA SECURITY SYSTEMS INC.
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 9 tòa Sewoo Building, 115 Đường Yeouigongwon, Quận Yeongdeungpo, Seoul, Korea
Sewoo Building 9F, 115 Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
+82-2125-6639

https://www.pentasecurity.com/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập vào năm 1997 tại Hàn Quốc, Penta Security là nhà cung cấp an ninh mạng hàng đầu ở châu Á, được Frost
& Sullivan công nhận và là công ty dẫn đầu thị phần APAC về tường lửa ứng dụng web. Trong hơn hai thập kỷ, hãng đã được
biết đến với ba giải pháp bảo mật chính: 1) tường lửa ứng dụng web, 2) mã hóa dữ liệu và 3) xác thực. Các giải pháp này
sau đó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bảo mật doanh nghiệp, IoT và bảo mật ô tô, cũng như các
giải pháp chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain như ví điện tử. Với hơn 230 nhân viên (hơn 600 công ty liên kết), 60% nguồn lực
của Penta Security làm việc trong lĩnh vực R&D, đóng góp vào 86 bằng sáng chế đã đăng ký, 58 chứng nhận trong nước và
quốc tế, cũng như gần 39 giải thưởng trong ngành.
Established in 1997 in South Korea, Penta Security is the top cybersecurity vendor in Asia, as recognized by Frost & Sullivan,
and the APAC market share leader for web application firewalls. For over two decades, it has been specializing in three major
security technologies: 1) web application firewall, 2) data encryption, and 3) authentication. These three sets of technologies
are then applied in a variety of business areas, including enterprise security, IoT and automotive security, as well as blockchainbased data sharing solutions such as the digital wallet. With over 230 employees (over 600 including affiliated firms), 60% of
Penta Security's resources work in R&D, contributing to 86 registered patents, 58 domestic and international certifications, as
well as nearly 39 industry awards.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
WAPPLES
WAPPLES là một tường lửa ứng dụng web (WAF) thực hiện phân tích logic dựa trên AI đối với lưu lượng HTTP và HTTPS, bảo
vệ các ứng dụng web, API và ứng dụng di động khỏi các cuộc tấn công. Bằng cách bảo vệ các ứng dụng khỏi cả lỗ hổng
đã biết và lỗ hổng zero-day, WAPPLES là một giải pháp hiệu quả chống lại việc xâm nhập dữ liệu nhạy cảm, thay đổi nội dung
trang web, botnet độc hại và DDoS, giúp các tổ chức tuân thủ quy định. Khác với các WAF kế thừa sử dụng phát hiện dựa
trên signatures, WAPPLES chạy trên một công cụ phát hiện dựa trên quy tắc. Công cụ COCEP của nó tạo ra một bộ 34 quy
tắc phát hiện được tạo ra bởi máy học, giúp nó đạt được độ chính xác hàng đầu trong ngành với tỷ lệ dương tính giả đặc
biệt thấp.
iSIGN +
iSIGN + là một giải pháp SSO phần cứng có thể dễ dàng cài đặt, vận hành và hỗ trợ trên các máy chủ hiện có. iSIGN + là
giải pháp SSO / EAM cho phép truy cập an toàn vào nhiều dịch vụ với SSO (Đăng nhập một lần) an toàn và quản lý quyền của
người dùng thông qua kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. iSIGN + hỗ trợ xác thực đa yếu tố, rất quan trọng để ngăn chặn vi
phạm dữ liệu, thông qua các giải pháp của bên thứ 3 như Bio và NFC, cũng như xác thực thông qua chứng chỉ PKI và mOTP
ngoài ID / PW. iSIGN + là sản phẩm được chứng nhận FIDO UAF / U2F, FIDO2 và cho phép xác thực đơn giản và an toàn bằng
cách sử dụng xác thực sinh trắc học thông qua giao thức FIDO.
WAPPLES
WAPPLES is a web application firewall (WAF) that performs AI-based logical analysis to HTTP and HTTPS traffic, protecting web
applications, APIs, and mobile apps from attacks. By safeguarding applications from both known and zero-day vulnerabilities,
WAPPLES is an effective solution against sensitive data exfiltration, website defacement, malicious bots, and DDoS, helping
organizations meet regulatory compliance. Different from legacy WAFs that use signature-based detection, WAPPLES runs on
a rule-based detection engine. Its COCEP engine utilizes a set of 34 detection rules created by machine learning, helping it
achieve industry-leading precision with exceptionally low false-positive rates.
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iSIGN+
iSIGN+ is an appliance-type SSO solution that can be easily installed, operated, and supported on existing servers. iSIGN+
is an SSO/EAM solution that enables secure access to multiple services with a secure SSO (Single Sign-On) and manages user
rights via role-based access control. iSIGN+ supports multi-factor authentication, which is critical to prevent data breaches, via
3rd party solutions such as Bio and NFC, as well as authentication through PKI certificate and mOTP in addition to ID/PW. iSIGN+
is a FIDO UAF/U2F, FIDO2 certified product, and enables simple and safe authentication using biometric authentication through
the FIDO protocol.
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SOPHOS
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

2 Shenton Way SGX Centre 1 #17-01 Singapore 068804
2 Shenton Way SGX Centre 1 #17-01 Singapore 068804
+65 6800 9500

https://www.sophos.com/en-us.aspx
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Sophos là công ty bảo mật ra đời tại UK vào năm 1985. Trong 31 năm, Sophos đã được biết đến là người đi đầu trong bảo
vệ hệ thống an toàn thông tin. Bảo vệ cho hơn 400,000 doanh nghiệp tại 150 nước trên thế giới khỏi các mối nguy an toàn
thông tin mạng.
Đội nghiên cứu SophosLabs, có nhiệm vụ nghiên cứu tất cả các mảng liên quan đến bảo mật công nghệ thông tin như
phân tích mã độc, các lỗ hổng bảo mật hệ thống, phòng chống xâm nhập, thư rác, độ tin tưởng ứng dụng, Website ,dữ liệu
người dùng và các thiết bị ngoại vi…giúp nhanh chóng phát hiện các chiến thuật và kỹ thuật khai thác chưa từng được biết
đến và nhanh chóng cập nhật lên toàn bộ sản phẩm của Sophos.
Các giải pháp được quản trị tập trung tại Sophos Central. Nền tảng đám mây của Sophos. Từ đó cung cấp giải pháp đồng
bộ bảo mật mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp chống lại các mối nguy từ lớp gateway đến máy trạm, ngăn ngừa thất thoát dữ
liệu, chống virus mã hóa, tấn công lừa đảo và nhiều hơn nữa….
Sophos evolves to meet every new challenge, protecting more than 400,000 organizations of all sizes in more than 150
countries from today’s most advanced cyber threats. Powered by SophosLabs, our cloud-native and AI-enhanced solutions
are able to adapt and evolve to secure endpoints and networks against never-before-seen cybercriminal tactics and
techniques. Managed through our award-winning, cloud-based platform, Sophos Central, our best-of-breed products work
together through our unique Synchronized Security system to share threat intelligence and respond to evolving threats. The
Sophos suite of products secures networks and endpoints against automated and active-adversary breaches, ransomware,
malware, exploits, data exfiltration, phishing, and more.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Sophos Managed Threat Response (MTR) là một dịch vụ giám sát hệ thống của Sophos. Với đội ngũ chuyên gia bảo mật
hàng đầu, Sophos MTR cung cấp dịch vụ giám sát, săn lùng, phát hiện và phản hồi các mối đe dọa 24/7 cho khách hàng.
Dịch vụ giám sát đi kèm “hành động”
Ưu điểm của giải pháp Sophos MTR chính là ở khả năng “phản hồi”. So với các dịch vụ khác chỉ cung cấp khả năng cảnh
báo cho khách hàng. Sophos MTR có nhiều cách làm việc để giúp khách hàng chủ động hơn trong việc phản ứng với các
sự cố.
-

Notify: Sophos MTR sẽ thông báo các mối nguy cho người quản trị

-

Collaborate: Sophos MTR sẽ phối hợp với đối tác tin tưởng của khách hàng để xử lý sự cố

-

Authorize: Sophos MTR sẽ tự xử lý các mối nguy trong quyền hạn và báo cáo chi tiết đến người quản trị.

Các tính năng nổi bật của Sophos MTR
-

Chủ động phản hồi các nguy cơ

-

Truy tìm các mối nguy 24/7

-

Phát hiện các cuộc tấn công chủ đích APT

-

Kiểm tra bảo mật toàn hệ thống

-

Chủ động báo cáo

-

Truy tìm các cuộc tấn công fileless

-

Có đội phản ứng với sự cố riêng biệt
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-

Hỗ trợ số điện thoại gọi trực tiếp đến đội hỗ trợ

-

Đánh giá hệ thống định kỳ

-

Dò quét toàn bộ thiết bị bảo mật hệ thống

-

Nâng cao khả năng đo lường bảo mật cho hệ thống

Khả năng triển khai nhanh chóng
Dịch vụ MTR sử dụng Sophos Intercept X Advanced with EDR làm agent. Chính vì vậy khách hàng sẽ dễ dàng triển khai dịch
vụ ngay trong ngày mà không cần cài thêm bất kì phần mềm nào lên máy trạm.
Sophos Managed Threat Response (MTR) provides 24/7 threat hunting, detection, and response capabilities delivered by
an expert team as a fully-managed service.
Threat Notification Isn’t the Solution-It’s a Starting Point
Few organizations have the right tools, people, and processes in-house to effectively manage their security program aroundthe-clock while proactively defending against new and emerging threats. Going beyond simply notifying you of attacks or
suspicious behaviors, the Sophos MTR team takes targeted actions on your behalf to neutralize even the most sophisticated
and complex threats.
With Sophos MTR, your organization is armed with a 24/7 team of threat hunters and response experts who will:
- Proactively hunt for and validate potential threats and incidents
- Use all available information to determine the scope and severity of threats
- Apply the appropriate business context for valid threats
- Initiate actions to remotely disrupt, contain, and neutralize threats
- Provide actionable advice for addressing the root cause of recurring incidents
Machine-Accelerated Human Response
Built on our Intercept X Advanced with EDR technology, Sophos MTR fuses machine learning technology and expert analysis
for improved threat hunting and detection, deeper investigation of alerts, and targeted actions to eliminate threats with speed
and precision. This fusion of Sophos’ consistently top-rated endpoint protection and intelligent EDR, with a world-class team of
security experts results in what we call “machine-accelerated human response.”
Complete Transparency and Control
With Sophos MTR, you own the decisions and control how and when potential incidents are escalated, what response
actions (if any) you want us to take, and who should be
included in communications. Sophos MTR features three response modes so you can choose the best way for our MTR team
to work alongside you during incidents:
-

Notify: We notify you about the detection and provide detail to help you in prioritization and response.

-

Collaborate: We work with your internal team or external point(s) of contact to respond to the detection.

-

Authorize: We handle containment and neutralization actions and will inform you of the action(s) taken.
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TECHLAB CORPORATION
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng Hồ Chí Minh
Tầng 5, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Address: Ho Chi Minh office
5th Floor, Crescent Plaza, 105 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh
Tel/fax: +84 28 5414 6777
Website: www.techlabcorp.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE
Techlab chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn An toàn bảo mật thông tin với các văn phòng hoạt động hiện ở Việt Nam,
Singapore và Campuchia. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kinh nghiệm dày dạn tư vấn cho các khách hàng địa
phương và quốc tế luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu doanh nghiệp của bạn với dịch vụ chất lượng quốc tế.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về An toàn bảo mật thông tin như
-

Dịch vụ Rà soát đánh giá kỹ thuật an toàn bảo mật

-

Dịch vụ Đánh giá tổng thể an toàn thông tin

-

Dịch vụ Tư vấn an toàn và bảo vệ dữ liệu

-

Dịch vụ Tư vấn hoạt động an toàn thông tin

-

Dịch vụ Đào tạo và nhận thức an toàn thông tin - E-learning

Hãy liên hệ với chúng tôi tại:
-

techlab@techlabcorp.com

-

+84 28 5414 6777

-

www.techlabcorp.com

-

fb.com/techlabcorp.cyber

Văn phòng Hồ Chí Minh
Tầng 5, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Văn phòng Singapore
51 Goldhill Plaza #07-10/11 Singapore (308900)
Văn phòng Phnom Penh
Tòa nhà Exchange Square, Tầng 14 Tòa #19&20, Đường số 106, Phnom Penh, 12202, Cambodia
Techlab is a professional cybersecurity service provider with current offices in Vietnam, Singapore, and Cambodia. Our
consultants of extensive experience working with local and international clients are highly dedicated to providing world-class
services to your organization.
We are providing a wide range of professional cybersecurity services.
-

Cybersecurity Technical Assessment & Penetration Testing

-

Cybersecurity Health Check

-

Data Security and Protection

-

Cybersecurity Management Service

-

Cybersecurity Awareness and Training - E-learning

Contact us at:
-

techlab@techlabcorp.com
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-

+84 28 5414 6777

-

www.techlabcorp.com

-

fb.com/techlabcorp.cyber

Ho Chi Minh office
5th Floor, Crescent Plaza, 105 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh
Singapore office
51 Goldhill Plaza #07-10/11 Singapore (308900)
Phnom Penh office
Exchange Square, 14th Floor Building #19&20, Street 106 Phnom Penh, 12202, Cambodia
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Techlab is a professional cybersecurity service provider.
At Techlab, cybersecurity is our passion and our main focus.
Supporting your business growth and protection against cyber
threats and attacks is our primary concern.

People
Resources
Our cybersecurity
team have extensive
local and abroad
trainings and
experiences.
We are well-trained
through real-life
“cyber-wars”and
deeply passionate
about bringing
tangible value to
our clients.

CONTACT US

Bui Nguyen Dung
CEO
+84 90 664 6226
dung.bui@techlabcorp.com

Technology
Resources

Service
Approach

We leverage our
service on
leading-edge
cybersecurity
technologies, tools
and infrastructure.
Our Cybersecurity
Lab providing us a
dedicated 24x7
centrally
coordinated testing
capability.

We developed a
comprehensive
approach providing
a wide range of
cybersecurity
consulting services
to tackle your most
challenges.

Director
+84 94 924 6276
kiet.nguyen@techlabcorp.com

We are committed
to support and bring
instant value to our
clients.

Senior Manager
khoa.cao@techlabcorp.com

CYBERSECURITY
SERVICES

Nguyen The Kiet

Cao Tung Khoa

Nguyen Thien An
Senior Manager
an.nguyen@techlabcorp.com

WHAT WE DO

VISIT OUR CYBERLAB AT:
Techlab Corporation
5th floor, Crescent Plaza,
Penetration
Testing

Cybersecurity
Health Check

Data Security
& Protection

Cybersecurity
Management

Cybersecurity
Awareness and
Training - E-learning

105 Ton Dat Tien Street, Tan Phu
Ward, District 7, HCMC
Email: techlab@techlabcorp.com

Hotline: +84 28 5414 6777
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RIGHT TO
GET TRUST
WITH US
People
Technology Service
Resources Resources Approach

fb.com/techlabcorp.cyber

www.techlabcorp.com

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG VIỆT NAM VSEC
THE VIETNAMESE SECURITY NETWORK
ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng M - Tòa N01A - Golden Land Building - 275 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
M Floor - Building N01A - Golden Land Building - 275 Nguyen Trai - Thanh Xuan District - Hanoi.
1800 2056

https://vsec.com.vn/
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam - VSEC là đơn vị hoạt động đánh giá An toàn thông tin (ATTT) đầu tiên tại Việt
Nam, cung cấp các dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp hàng đầu trong gần 20 năm qua. Các dịch vụ của VSEC đáp ứng nhu
cầu của tất cả các tổ chức và doanh nghiệp bất kể yêu cầu triển khai, quy mô hay sự phức tạp của hệ thống hạ tầng CNTT,
năng lực giám sát hay khả năng quản lý của đơn vị.
The Vietnamese Security Network Joint Stock Company - VSEC is the first Cyber Security assessment unit in Vietnam, providing
and consulting hi-tech services, solutions and products in the field of cyber security for domestic and foreign customers for
nearly 20 years. VSEC’s services meet the needs of all organizations and businesses regardless of the deployment requirements,
size or complexity of the IT infrastructure system, monitoring capacity or management ability of the unit.
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION
Trung tâm giám sát và vận hành An toàn thông tin - SOC là một hệ thống giúp liên tục giám sát và cải thiện tình hình an
ninh của tổ chức.
SOC là sự kết hợp của quy trình - công nghệ - con người, cho phép phát hiện, phân tích và ứng phó sự cố hiệu quả. Bao
gồm một tập hợp các quy trình, công nghệ và một nhóm các nhà phân tích bảo mật chuyên sâu đáng tin cậy, SOC của
chúng tôi cung cấp khả năng hiển thị và quản lý đầy đủ về toàn bộ hệ thống CNTT của doanh nghiệp và hệ thống bảo mật
của nó.
Với khả năng tùy biến linh hoạt, triển khai và mở rộng theo nhu cầu thực tế, chúng tôi mang sẵn sàng mang dịch vụ Trung
tâm giám sát và vận hành An toàn thông tin - SOC đến gần hơn với các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam
Information Security Operation and Monitoring Center - SOC is a system that helps continuously monitor and improve the
security situation of an organization.
SOC is a combination of processes - technology - people, enabling effective incident detection, analysis and response.
Composed of a set of processes, technologies, and a team of trusted security analysts, our SOC provides complete visibility and
management of your business’s entire IT system and its security system.
With highly customizable, deploying and expanding according to actual needs, we are ready to bring the SOC closer to
businesses & corporations in Viet Nam
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VIETGUYS - MOBILE MARKETING SOLUTIONS
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNERS

Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 8, toà nhà HBT, 456 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận-1, TPHCM
8th Floor, HBT Building, 456 Hai Ba Trung, Tan Dinh ward, District 1, Ho Chi Minh city.
(028) 7300 8027

https://www.vietguys.biz
GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

VietGuys - Mobile Marketing Solutions tự hào là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về Mobile Marketing được lập trình riêng theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.
Với vị trí ở Top 1 sản lượng SMS nhóm Thương mại Điện tử, Top 3 Nhà cung cấp Viber lớn nhất Việt Nam, VietGuys đã và đang
triển khai dịch vụ cho hơn 5,000 nhãn hàng trong và ngoài nước với hệ sinh thái đầy đủ các kênh gửi tin trả phí phổ biến tại
Việt Nam.
Trong vai trò đồng hành cùng các Doanh nghiệp chuyển đổi số, VietGuys đang cung cấp nhiều giải pháp tối ưu trên
nền tảng di động giúp nắm bắt Insight người dùng cuối và hỗ trợ Doanh nghiệp có mặt xuyên suốt hành trình khách hàng
(Customer Journey) thông qua các giải pháp như: Solutions (Digital Messaging, Digital Email Automation, OTPBox, Smart
Warranty, OTT Multi Service, VGs AIC, Customized), SMS Marketing, OTT Messaging (Viber, Zalo), Email Marketing, Voice Services,
E-reward (Mobile Topup). Mỗi giải pháp Mobile Marketing của VietGuys đều giải quyết những vấn đề nhức nhối của Doanh
nghiệp và trở thành cầu nối giao tiếp giữa nhãn hàng và người dùng cuối, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh dễ làm đứt gãy
quá trình tương tác với khách hàng.
Đồng thời, VietGuys còn vinh hạnh là một trong số ít các công ty quảng cáo sở hữu chứng chỉ ISO 27001:2013 về An ninh
thông tin do tổ chức Bureau Veritas đánh giá và UKAS cấp chứng nhận. Với chứng nhận này, VietGuys luôn gìn giữ và bảo vệ
tài sản đó cùng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất đi kèm với tiêu chuẩn ISO 27001:2013.
Với sứ mệnh “Mang đến cho khách hàng các giải pháp tiếp thị trên di động tối ưu nhất nhằm giải quyết từng mục tiêu cụ
thể của khách hàng chứ không đơn thuần chỉ cung cấp công cụ tiếp thị”, VietGuys luôn xem trọng lợi ích của khách hàng,
đặt thành công của khách hàng làm thước đo uy tín của VietGuys. Đó cũng được xem là kim chỉ nam để VietGuys tạo được
lợi thế cạnh tranh không dễ thay thế trên thị trường và không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất
các nhu cầu của khách hàng.
VietGuys - Mobile Marketing Solutions is proud to be one of the pioneers in Vietnam with more than 14 years of experience
in the field of providing Mobile Marketing solutions programmed individually according to the specific requirements of each
enterprise. VietGuys has achieved many milestones in the Vietnam market: Top 1 SMS volume of E-commerce field, Top 3 largest
Viber providers in Vietnam, etc. VietGuys has been deploying services for more than 5,000 domestic and foreign brands with a
full ecosystem of many popular paid messaging channels in Vietnam.
As a companion to digital transformation businesses, VietGuys is providing many optimal solutions on the mobile platform to
help capture end-user insights and support businesses present through the customer journey through various of solutions such
as Solutions (Digital Messaging, Digital Email Automation, OTPBox, Smart Warranty, OTT Multi Service, VGs AIC, Customized),
SMS Marketing, OTT Messaging (Viber, Zalo), Email Marketing, Voice Services, E-reward (Mobile Topup). Each Mobile Marketing
solution of VietGuys solves the pain points of the enterprise and becomes a communication bridge between brands and their
end-users, especially in the midst of the Covid that easily disrupts the process of interacting with customers.
At the same time, VietGuys is also honored to be one of the few advertising companies that owns the ISO 27001:2013
certificate of information Security certified by Bureau Veritas and UKAS. For that recognition, VietGuys always preserves and
protects all business assets and products with the best technical practices associated with ISO 27001:2013.
With the mission of “Providing the most optimal Mobile Marketing solutions to solve each specific goal of customer without
merely providing marketing tools”, VietGuys always attaches great importance to the interests of customers, and puts customers’
success as a measure of VietGuys’ reputation. It is also considered as a guideline for VietGuys to create an irreplaceable
competitive advantage in the market and constantly improve the service quality to best meet the needs of customers.
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