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Mô tả
Tính năng phòng chống Virus và phần mềm gián điệp.
Công nghệ machine learning kết hợp behavior monitoring
thâm nhập sâu vào hệ thống, tự động giao tiếp với data
virus trên toàn thế giới và học hỏi thói quen sử dụng của
người dùng để cung cấp khả năng bảo mật tối ưu nhất. Có
khả năng ngăn chặn các virus zero-day, phát thiện và ngăn
chặn Ransomware và các hành vi nguy hại cho KH.
Quét real time tất cả traffic vào ra trên thiết bị qua đường
internet, giám sát các tập tin traffic theo thời gian thực
giúp nhận biết các mối nguy hại tiềm tàng và cảnh báo
người dùng.
Tính năng tối ưu hóa dành cho các thiết bị sử dụng môi
trường ảo, đặc điểm của các máy ảo là hiệu năng giới hạn.
Tính năng này cung cấp giải pháp bảo vệ, quét virus cho
máy ảo trên server vật lý, giúp ko làm ảnh hưởng tới hiệu
năng và hoạt động của máy ảo.
Lớp bảo mật dành cho KH khi truy cập vào các website
ngân hàng, tài chính …
Giải pháp quản lý truy cập internet của người dùng cuối,
có thể hạn chế các website không được phép truy cập theo
danh sách hoặc lựa chọn theo từng thể loại nội dung
website cụ thể, người dùng khi đó không thể truy cập các
website này từ máy client được nữa.
Các kết nối internet như wifi free luôn tiềm ẩn nguy cơ
mất an toàn thông tin, Hacker có thể lợi dụng các kết nối
này để đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền điều khiển
người dùng. Tính năng cho phép bảo vệ các kết nối của
thiết bị, đảm bảo bảo mật thông tin của người dùng.
Chậm cập nhật phần mềm là một trong những lý do phổ
biết nhất giúp hacker có cơ hội tấn công vào thiết bị của
người dùng, tính năng cho phép quản trị viên có thể quản
lý client, kiểm tra và update một phần mềm trên client để
giảm thiểu nguy cơ bị tất công bởi tin tặc.
Hỗ trợ Microsoft Exchange.
Quản trị tập trung toàn mạng trên cloud các nội dung liên
quan: client, policy.
Kiểm soát toàn diện hoạt động truy cập web từ client.
Tự động cập nhật dữ liệu và phiên bản phần mềm từ
Cloud.
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cloud
Bảo mật toàn diện
và liên tục với tính
năng Realtime
scanning
Block các trang
web hoặc nội dung
truy cập không
được phép
Là sản phẩm tới từ
hãng bảo mật danh
tiếng trên thế giới
Nằm trong danh
sách đề cử của các
tổ chức bảo mật
uy tín
Quy trình support,
hỗ trợ KH theo
tiêu chuẩn quốc tế
Nền tảng thiết bị
hỗ trợ
Có đại lý phân
phối chính thức tại
Việt Nam
Khả năng cập nhật
phần mềm, cơ sở
dữ liệu tự động
Khả năng triển
khai tại chỗ hoặc
trực tuyến
Hỗ trợ cài đặt trực
tiếp onsite
Kĩ sư hỗ trợ trong
quá trình sử dụng

Bảo mật Real time giúp hệ thống luôn theo dõi và kịp thời
phát hiện các mối nguy hại.
Chủ động block các trang web hoặc nội dung truy cập có
khả năng gây nguy hại tới thiết bị.
Hãng đã hoạt động ít nhất 10 năm trong lĩnh vực này, ưu
tiên sp từ châu âu hoặc mĩ.
Ít nhất 05 lần đạt giải thưởng của AV-TEST.
Nằm trong danh sách xếp hạng các phần mềm diệt virus
tốt nhất năm 2018 do website uy tín gartner.com tổng hợp.
Quy trình support tạo ticket online trên portal.
Workstation, MAC OS, Window server, Exchange, EMC
Storage, Sharepoint, Citrix and Terminal server, Linux
server.
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