Dịch Vụ Đánh Giá An Toàn Thông Tin
Kiểm Thử Xâm Nhập Từ Xa
Remote Penetration Testing

Với đội ngũ các chuyên gia bảo mật có kinh nghiệm
làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam,
Singapore và Úc, Firefly Tech cung cấp dịch vụ kiểm
thử xâm nhập từ xa cho các cá nhân và tổ chức có
nhu cầu.
Các chuyên gia của Firefly Tech được công nhận với
các chứng chỉ bảo mật toàn cầu OSCP, OSWE, ... và
các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được công
bố rộng rãi.

Tìm Kiếm Lỗ Hổng Bảo Mật
Phát hiện và hiểu rõ các thiếu sót về an
ninh, bảo mật trong hệ thống, từ đó có
các hành động xử lý kịp thời.

Tư Vấn Khắc Phục
Nhận được tư vấn giải pháp từ các
chuyên gia bảo mật kinh nghiệm.

Kiểm Tra Ứng Phó Sự Cố
Kiểm tra các công cụ theo dõi hệ thống
đang có và sẵn sàng cho sự cố an ninh
mạng.

Phương Pháp Thực Hiện
Các chuyên gia của Firefly Tech
dựa vào Open Web Application
Security Project (OWASP) để
thực hiện mô phỏng các phương
thức tấn công nhằm tìm ra các
điểm yếu bảo mật có trong hệ
thống hạ tầng và ứng dụng.
Các chuyên gia của Firefly Tech
sẽ sử dụng các công cụ tự động
để tìm các dịch vụ đang chạy
trong hệ thống, kết hợp với việc
thực hiện các phương pháp tấn
công thực tế để tìm ra các lỗ
hổng bảo mật trong các mục
tiêu đã được xác định.

CHI TIẾT DỊCH VỤ
Firefly Tech cung cấp dịch vụ đánh giá an toàn thông tin và kiểm thử xâm nhập từ xa cho các
cá nhân, tổ chức muốn xác định các điểm yếu bảo mật trong hệ thống, ứng dụng của mình.
Các chuyên gia sẽ thực hiện các bài kiểm tra kĩ thuật trên các thành phần của hệ thống thông
qua công cụ tự động cũng như phương pháp thủ công.

TỪ NGOÀI HỆ THỐNG

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

External Vulnerability Assessment

Mobile Application Assessment

Xác định các lỗ hổng bảo mật của hệ thống
có thể bị tấn công từ Internet.

Xác định các rủi ro tồn tại trong ứng dụng
di động như truy cập trái phép, leo thang
đặc quyền v.v Firefly Tech tuân thủ OWASP
Top 10 khi thực hiện đánh giá bảo mật trên
ứng dụng di động.

ỨNG DỤNG WEB
Web Application Penetration Testing

Xác định các rủi ro tồn tại trong ứng dụng
web như truy cập trái phép, leo thang đặc
quyền v.v Firefly Tech tuân thủ OWASP Top
10 khi thực hiện đánh giá bảo mật trên ứng
dụng web.

MẠNG NỘI BỘ
Internal Vulnerability Assessment

Xác định các lỗ hổng bảo mật của hệ thống
có thể bị tấn công từ bên trong hệ thống
mạng nội bộ. Cần có quyền truy cập từ xa
vào hệ thống mạng để thực hiện việc kiểm
tra.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN

KẾT QUẢ BÀN GIAO
Sau khi quá trình kiểm tra kỹ thuật kết thúc,
Firefly Tech sẽ cung cấp một bản báo cáo kĩ
thuật chi tiết các rủi ro tiềm ẩn được phát
hiện trong quá trình kiểm tra, cùng với đó
là mức độ nguy hiểm cũng như các đề xuất
và giải pháp để khắc phục cho từng vấn đề.
Khách hàng có thể cân nhắc mức độ
nghiêm trọng Thấp, Trung Bình và Cao của
từng rủi ro theo như CVSS 3.0.

