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Giải pháp giám sát
an toàn thông tin và phản ứng sự cố

FPT.EagleEye MDR
hoạt động như thế nào?

Giải pháp giám sát an toàn thông tin và phản ứng sự cố bảo mật tự động theo phương
thức dịch vụ ứng dụng phần mềm (SaaS) đầu tiên tại Việt Nam giúp phát hiện nguy cơ tấn
công mạng và đưa ra cảnh báo chỉ trong vòng 10 phút, tối ưu kiểm soát máy trạm 24/7.

Đội ngũ chuyên gia
phản ứng sự cố
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Giám sát 24/7

Với cơ chế báo cáo mọi hành vi gây mất an toàn thông
tin theo thời gian thực, FPT.EagleEye MDR giúp dữ liệu
luôn nằm trong tầm mắt của doanh nghiệp 24/7. Chúng
tôi kiểm soát mức độ bảo mật chung trên toàn bộ hệ
thống ngay cả khi bạn đang ngủ.

Thực hiện tìm diệt
mối nguy chủ động

Các chuyên gia FPT EagleEye liên tục tìm kiếm, phát
hiện sớm mối đe dọa với kịch bản giám sát thông minh
tự động.

Phát hiện tấn công dựa
trên khung tấn công
MITRE ATT&CK với trên
200 hành vi

FPT.EagleEye MDR phân tích hàng ngàn hành vi được
ghi nhận trên Endpoint bằng hệ thống phát hiện xâm
nhập trên nền tảng điện toán đám mây. Những mối đe
dọa tiềm tàng sẽ được đội ngũ chuyên gia bảo mật
FPT EagleEye phân tích, tiến hành điều tra sử dụng
công nghệ phân tích và xử lý tập trung có thể phát hiện
được những loại mã độc chưa từng được biết đến trên
thế giới.

Đo lường hiệu quả

Chúng tôi chỉ cho bạn nơi bạn được bảo vệ và đưa ra
lời khuyên về cách khắc phục. Thông tin chi tiết sẽ
được cập nhật trên cổng thông tin có giao diện thân
thiện với người dùng và chứng minh sự cải tiến của
bạn bằng việc báo cáo toàn bộ các tiến trình.
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Đội ngũ FPT EagleEye

FPT.EagleEye MDR tích hợp với các công
cụ, hệ thống và quy trình bảo mật sẵn có
của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể
truy cập dữ liệu chi tiết về mối đe dọa qua
các hệ thống Ticket, SIEM, Slack, SMS.

Khi một mối đe dọa tiềm tàng được phát
hiện, hệ thống cảnh báo để các chuyên gia
phân tích và điều tra.

Quy trình phân tích hiệu quả

Chuyên gia phân tích SOC thực hiện 10-20
cuộc điều tra mỗi ngày.
Đội ngũ FPT EagleEye có khả năng truy tìm
và phát hiện các mối đe dọa mới trong phạm
vi rộng mà vẫn đảm bảo tính chính xác.

Endpoint

Các chuyên gia bảo mật FPT EagleEye
nghiên cứu mối đe dọa và phân tích
thông tin tình báo để đảm bảo phát hiện
ra hành vi của kẻ tấn công với dữ liệu
của Doanh nghiệp.

Đôi ngũ chuyên gia của chúng tôi tự hào
sở hữu những chứng chỉ bảo mật uy tín
và luôn đồng hành với bạn trong mọi
cuộc chiến thông tin như vệ sĩ riêng cho
hệ thống CNTT.

Phản ứng xử lý sự cố

Trung tâm an ning mạng FPT sẽ ứng cứu
xử lý sự cố theo yêu cầu và tư vấn kiến
trúc, kỹ thuật và chiến lược bảo mật tổng
thể giúp Doanh nghiệp luôn chủ động
trước mọi cuộc tấn công.

Kết quả
ĐỘ BAO PHỦ

85%
MITRE ATT & CK®

PHẢN ỨNG
SỰ CỐ NHANH

10x

Giảm thời gian phản hồi
(MTTR)

CHỨNG CHỈ
CHUYÊN MÔN
OSWE

Oﬀensive Security Web Expert
OSCE

Oﬀensive Security Certiﬁed Expert
OSCP

Oﬀensive Security Certiﬁed Professional
CISSP

Certiﬁed Information System Security Professional

CCIE Security

Cisco Certiﬁed Internetwork Expert, Security
CISA

Certiﬁed Information System Auditor
PCI QSA

PCI DSS Qualiﬁed Security Assessor
GCDA

GIAC Certiﬁed Detection Analyst

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Tầng 22, toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

security.ﬁs@fpt.com.vn
www.fpt-is.com/security
Hotline: 0969 732 992 (Ms Nga)

Rủi ro trên các Endpoint
toàn thời gian

Certiﬁed Information Security Manager
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