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THÔNG TIN CÔNG TY
Công ty Cổ phần
An toàn thông tin MVS
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Về chúng tôi

SecurityBox là một trong những Công ty bảo mật hàng đầu tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng toàn diện cho các tổ chức doanh
nghiệp trong nước và quốc tế.
Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp quốc
tế về đánh giá an ninh, kiểm thử xâm nhập ở Việt Nam.
Với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện tại và Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp (Những kỹ sư và
chuyên gia với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng), chúng tôi tự tin có thể
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với tất cả các hệ thống Công Nghệ Thông Tin.
Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều công ty và tổ chức lớn: Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng, Acunetix, Garena...
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Tầm nhìn
Trở thành đơn vị hàng đầu về dịch vụ và giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam và Châu Á.

Sứ Mệnh
Giới thiệu và cung cấp giải pháp an ninh mạng dựa trên sự sáng tạo và kĩ thuật tiên tiến.

Giá trị cốt lõi
Dựa trên nền tảng công nghệ lõi để phát triển và cải tiến sản phẩm.
Hợp tác cùng khách hàng dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng.
Phát triển thông qua sự sáng tạo, phát minh, đổi mới.
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NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG
2015:
Thành lập Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS. Tập trung phát triển các công nghệ lõi liên
quan đến các giải pháp đảm bảo an ninh mạng.

2016:
Cung cấp các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực An ninh mạng tại Việt Nam cho khách hàng
Doanh nghiệp.

2017:
Ra mắt thiết bị SecurityBox 4Network và SecurityBox 4Website.
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Hiện nay:
Chúng tôi đã và đang phát triển sản phẩm và dịch vụ đánh giá an ninh mạng.
Sản phẩm an ninh mạng:
SecurityBox 4Network, SecurityBox 4Website, Giải pháp an ninh cho thiết bị di động,
Giải mã mật khẩu, giám sát đường truyền.
Dịch vụ an ninh mạng:
Dịch vụ đánh giá an ninh mạng (Cho hạ tầng mạng, website, web service, ứng dụng và
thiết bị), Đào tạo an ninh mạng cho người dùng và cho các chuyên gia.
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CÔNG NGHỆ:
Công ty được thành lập dựa trên nền tảng công nghệ,
chúng tôi hiểu rằng công nghệ chính là vấn đề sống còn
của công ty. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm, dịch
vụ an ninh mạng, chúng tôi cũng tập trung vào nghiên
cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp mới.
Chúng tôi xác định hai yếu tố quan trọng trong Nghiên
cứu và phát triển các vấn đề bảo mật:

Nguồn nhân lực : Chúng tôi đã tổ chức các lớp đào

tạo đội ngũ kĩ sư an ninh mạng bao gồm: lập trình viên,
chuyên gia phân tích mã độc, chuyên gia dịch ngược,
chuyên gia tấn công và phòng thủ cho hệ thống website,
chuyên gia tấn công và phòng thủ hạ tầng mạng, chuyên
gia phân tích và điều tra chứng cứ số...

Thiết bị và công cụ an ninh mạng : Chúng tôi đã

sử dụng giải pháp và công cụ bảo mật tốt nhất trên thế
giới, áp dụng cho nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện
các công nghệ lõi đang sở hữu để tăng cường mức độ an
ninh, bảo mật cho khách hàng.

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ BẢO MẬT
LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI
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PHẠM
TECHNIQUES
VI CÔNG VIỆC
SecurityBox cung cấp dịch vụ đánh giá an ninh mạng toàn diện cho tổ chức, doanh
nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ và sản phẩm: Dịch vụ đánh giá an ninh mạng, Dịch vụ kiểm
tra và kiểm thử an ninh mạng, Thiết bị đánh giá an ninh tự động, Dịch vụ ứng cứu sự cố
khẩn cấp.

NĂNG LỰC LÀM VIỆC
Dựa trên kinh nghiệm và năng lực của các chuyên gia, SecurityBox đã trở thành đối tác
và nhà cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và các nước trong lĩnh vực
an ninh bao gồm: An ninh mạng, An ninh website, Tư vấn và Đào tạo an ninh mạng.

CHUYÊN GIA
SecurityBox tự hào với đội ngũ chuyên gia đều có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
An ninh mạng. Các chuyên gia tại SecurityBox tham gia nghiên cứu và có nhiều kinh
nghiệm trong các lĩnh vực liên quan tới vấn đề an ninh mạng:
Đánh giá, kiểm tra an ninh và kiểm thử xâm nhập hệ thống mạng, máy chủ, máy
trạm, thiết bị di động thông minh, hệ thống website.
Phân tích mã độc, dịch ngược, điều tra chứng cứ số.
Phát triển các phần mềm và giải pháp an ninh mạng.
Phát triển các giải pháp an ninh mạng dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, học máy và
trí tuệ nhân tạo.
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SẢN PHẨM VÀ THIẾT BỊ
Chúng tôi đã và đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ an ninh
tốt nhất hiện nay cho khách hàng.
Chúng tôi xác định sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu
làm việc hàng đầu. Vì vậy, tất cả sản phẩm và dịch vụ đều đảm
bảo các yếu tố:
Hỗ trợ khách hàng giải quyết tất cả mọi vấn đề về an
ninh mạng có thể xảy ra.
Ứng dụng các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá an
ninh quốc tế.
Sử dụng công nghệ, công cụ và chuyên gia tốt nhất.
Thân thiện với người dùng và dễ dàng triển khai, vận
hành.
Chúng tôi có thể giải quyết tất cả các vấn đề an ninh mạng
bằng cách sử dụng sự kết hợp của hai yếu tố:
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Thiết bị:
Thiết bị kiểm tra, đánh giá an ninh mạng và kiểm thử
xâm nhập.
Thiết bị giám sát an ninh mạng.
Giải pháp an ninh cho thiết bị di động.
Giải pháp giải mã mật khẩu.
Giải pháp phân tích mã độc tự động.
Dịch vụ phát hiện và phòng chống tấn công mạng.

Dịch vụ:
Dịch vụ đánh giá, kiểm tra an ninh mạng và kiểm thử
xâm nhập cho: Hạ tầng mạng, Website, Web service,
Ứng dụng và thiết bị.
Dịch vụ tư vấn và đào tạo an ninh mạng.
Dịch vụ ứng cứu sự cố khẩn cấp.
Dịch vụ khôi phục dữ liệu và phục hồi hệ thống.

09

KHÁCH HÀNG
Hiện tại, SecurityBox đã được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ ở
trong và ngoài nước. Một số khách hàng tiêu biểu đã hợp tác cùng SecurityBox:
Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng.
Garena - Công ty Công nghệ lớn nhất Đông Nam Á.
OnePay, 1Pay: Cổng thanh toán trực tuyến.
MV Corp JSC, EcoIT JSC, Vega Corporation.
Và rất nhiều các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
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Thông tin Công ty
Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS
CEO: Bùi Quang Minh
Trụ sở chính: Tầng 9, số 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Chi nhánh: A15 đường Đồng Bông, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 248 582 9546
Email: info@securitybox.vn
Website: www.securitybox.vn
Mã số thuế: 0106887060
Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106887060 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày
23/06/2015
Được thành lập vào năm 2015, Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS cung cấp giải pháp và
dịch vụ an ninh mạng dựa trên kinh nghiệm lâu năm của đội kỹ sư.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP
DỊCH CỤ ĐÁNH GIÁ AN NINH MẠNG TOÀN DIỆN
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ.

Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS
Trụ sở chính: Tầng 9, số 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Chi nhánh: A15 đường Đồng Bông, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 248 582 9546
Email: info@securitybox.vn
Website: www.securitybox.vn

