
Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
Xây dựng hệ thống phòng thủ chuyên sâu thực sự với khả năng phản ứng tự động tức thì 
và quy trình phân tích nguồn tích nguồn gốc tấn công đơn giản.

91% trong số tất cả các tổ chức phải chịu 
sự ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng 
trong suốt năm 2019, và cứ 10 tổ chức trong 
số đó thì có 1 phải đối mặt với một cuộc tấn 
công có chủ đích1.

Vấn đề

Giải pháp của chúng tôi

Yêu cầu chức năng EDR quan trọng

Các mối đe dọa 
phức tạp dẫn tới sự 
gián đoạn

Thời đại của phần mềm 
độc hại đơn giản đã qua 
từ lâu và các mối đe dọa 
nay đã trở nên phức tạp 
hơn nhiều, gây ra nhiều 
sự gián đoạn hơn và thiệt 
hại lớn hơn cho các doanh 
nghiệp, đồng thời khiến họ 
phải mất nhiều thời gian 
hơn mới có thể phát hiện 

Không chỉ dừng lại 
ở những khả năng 
cần thiết

Mang đến khả năng quan 
sát sâu sắc, các công cụ 
điều tra đơn giản và các 
tùy chọn phản ứng tự 
động để không chỉ phát 
hiện mối đe dọa mà còn 
cho biết toàn bộ phạm vi 
và nguồn gốc của mối đe 
dọa đó đồng thời phản 
ứng ngay lập tức, ngăn 
chặn sự gián đoạn trong 
hoạt động kinh doanh.

Trả lời các câu hỏi 
quan trọng
•  Bối cảnh của cảnh báo 

là gì?

•  Những hành động nào 
đã được thực hiện dựa 
trên cảnh báo?

•  Mối đe dọa được phát 
hiện có còn hoạt động 
không?

•  Các máy chủ khác có bị 
tấn công không?

•  Cuộc tấn công diễn ra 
theo lộ trình nào?

•  Nguyên nhân gốc rễ 
thực sự của mối đe dọa 
là gì?

Tìm hiểu phạm vi đầy 
đủ của mối đe dọa 
Một khi bạn biết rằng mình 
đang đứng trước nguy cơ 
đe dọa toàn cục - ví dụ: cơ 
quan quản lý yêu cầu bạn rà 
quét chỉ báo tổn hại (IoC) cụ 
thể - bạn có thể:

•  Nhập IoC từ các nguồn 
đáng tin cậy và chạy quét 
định kỳ để tìm dấu hiệu 
của cuộc tấn công

•  Điều tra cảnh báo kỹ 
lưỡng, tạo IoC dựa trên 
các mối đe dọa đã phát 
hiện và chạy quét trên 
toàn bộ mạng để tìm hiểu 
xem các máy chủ khác có 
bị ảnh hưởng hay không

Phản ứng ngay lập 
tức với các mối đe 
dọa gia tăng 
•  Tự động cách ly các tập 

tin liên quan đến các mối 
đe dọa phức tạp trên tất cả 
các điểm cuối

•  Tự động cô lập các máy 
chủ bị nhiễm khi phát hiện 
IoC có liên quan đến mối 
đe dọa lây lan nhanh chóng 

•  Ngăn không cho tập tin độc 
hại chạy và lây lan khắp 
mạng trong quá trình bạn 
điều tra

Khả năng phòng thủ 
chuyên sâu thực sự

 
Đem lại bộ công cụ phát hiện 
và phản ứng dễ sử dụng, có 
tính tự động hóa cao cùng 
với khả năng bảo vệ điểm 
cuối vô song và phát hiện 
nâng cao của Kaspersky 
Endpoint Security for 
Business, tạo thành một giải 
pháp thống nhất duy nhất.

Công cụ thông minh 
đảm bảo sự hiệu quả

 
Giúp bạn tiết kiệm thời gian 
cũng như tối ưu hóa nguồn 
nhân lực và tổng chi phí 
CNTT khi cung cấp các biện 
pháp kiểm soát tập trung đơn 
giản và mức độ tự động hóa 
cao. Quy trình làm việc được 
hợp lý hóa từ một bảng điều 
khiển duy nhất có ở cả cơ sở 
và trên đám mây3.

Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum sẽ giúp bạn an toàn khi 
đối mặt với các mối đe dọa phức tạp và nâng cao nhờ cung cấp khả năng phát hiện 
tiên tiến, công cụ điều tra đơn giản và khả năng phản ứng tự động.

Bạn đang  
bị tấn công 

Những mối đe dọa phức 
tạp này nay có chi phí 
rẻ hơn nhiều và xảy ra 
thường xuyên hơn, vì vậy 
các tổ chức từng tin rằng 
mình nằm ngoài tầm ngắm 
giờ đây lại phải dè chừng.

Tính hiệu quả là yếu 
tố bắt buộc 

Như đổ thêm dầu vào lửa, 
các tổ chức hiện đang 
phải đối mặt với cảnh 
thiếu hụt nguồn lực, trong 
đó có cả hai nguồn lực 
quan trọng bậc nhất – thời 
gian và nhân sự có kỹ 
năng.

«Giải pháp EPP yếu kém sẽ phá hủy giá trị 
của công cụ EDR»2

«Do đó, con người và thời gian trở thành chỉ 
số ROI mới cho công cụ EDR»2 

1  Báo cáo Rủi ro CNTT Toàn cầu của Kaspersky, 
Kaspersky, 2019

2  IDC, Bảo mật Điểm cuối 2020: The Resurgence of 
EPP and the Manifest Destiny of EDR, Tài liệu số # 
US45794219, 2020

3  Có một số hạn chế đối với phạm vi tính năng và chức 
năng có thể được quản lý thông qua bảng điều khiển 
đám mây. Để biết đầy đủ thông tin, vui lòng truy cập 
https://kas.pr/epp-management-options

Lợi ích chính
 

•  Bảo vệ cho chính bạn trước các mối 
   đe dọa tiên tiến và phức tạp xảy ra 
   thường xuyên hơn cũng như gây  
   gián đoạn nhiều hơn
•  Tiết kiệm thời gian và tài nguyên với 
   công cụ đơn giản và tự động
•  Xem toàn bộ phạm vi của các mối  
   đe dọa phức tạp trên toàn bộ mạng
•  Hiểu nguyên nhân gốc rễ của mối  
   đe dọa và quá trình mối đe doa đó  
   thực sự xảy ra
•  Tránh thiệt hại thêm với khả năng 
   phản ứng tự động nhanh chóng 

https://kas.pr/epp-management-options


 

Giờ đây, bạn có thể:

Các tùy chọn EDR khác

Xem phạm vi đầy đủ của mối 
đe dọa
Xem cảnh báo bảo mật trên các thiết bị 
đầu cuối của mình và phân tích các cảnh 
báo đó kỹ càng hơn để hiểu được toàn 
bộ độ sâu rộng của mối đe dọa. Tính 
năng này giúp đảm bảo các sự cố được 
xử lý hoàn toàn và không còn bất cứ ảnh 
hưởng nào do mối đe dọa gây ra ở điểm 
cuối.

Đơn giản hóa quy trình làm 
việc
Quy trình làm việc được đơn giản hóa từ 
một bảng điều khiển duy nhất có ở cả cơ 
sở và trên đám mây sẽ kết hợp với các 
kịch bản và quy trình kiểm soát EDR đơn 
giản, bao gồm trực quan hóa chuyên 
sâu, quét IoC và các tùy chọn phản ứng 
không yêu cầu quá nhiều chuyên môn về 
an ninh mạng hay thời gian.

Tăng cường khả năng bảo vệ
Việc bổ sung thêm Kaspersky Sandbox 
sẽ tạo ra giải pháp Bảo mật Điểm cuối 
tích hợp hoàn chỉnh, mang đến khả năng 
bảo vệ nhiều lớp đơn giản, hiệu quả và 
có tính tự động hóa cao trước các mối 
đe dọa được bán sẵn, phức tạp và khó 
nắm bắt.

Kaspersky Endpoint Detection and Response
Giải pháp EDR của chuyên gia được người trong ngành và khách 
hàng đánh giá cao, phù hợp với các tổ chức CNTT với đội ngũ 
bảo mật CNTT dạn dày kinh nghiệm, giúp xử lý tận gốc các cuộc 
tấn công tiên tiến và có chủ đích tinh vi nhất. Cung cấp khả năng 
phát hiện mối đe dọa nâng cao, điều tra mạnh mẽ, chủ động săn 
lùng mối đe dọa và tập trung ứng phó với sự cố.  
https://www.kaspersky.com/enterprise-security/endpoint-
detection-response-edr 

Kaspersky Managed Detection and Response
Tính năng phát hiện, ưu tiên, điều tra và ứng phó 24/7 được 
quản lý toàn bộ và điều chỉnh riêng theo nhu cầu - được hỗ trợ 
bởi hơn 20 năm vượt trội liên tục nghiên cứu về các mối đe dọa 
- cho phép bạn đạt được tất cả những lợi ích chính từ việc sở 
hữu trung tâm hoạt động an ninh của riêng mình mà không cần 
phải thiết lập trung tâm thực sự.  
https://www.kaspersky.com/enterprise-security/managed-
detection-and-response 

Để tìm hiểu thêm về cách Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum giải quyết các mối đe dọa an ninh mạng 
đồng thời đơn giản hóa nhóm bảo mật và tài nguyên của bạn, hãy truy cập  
http://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution

Tin tức về Các mối đe dọa An ninh mạng: www.securelist.com
Tin tức về Bảo mật CNTT: business.kaspersky.com

Bảo mật CNTT cho Doanh nghiệp: kaspersky.com/enterprise
Cổng Thông tin về Mối đe dọa: opentip.kaspersky.com

www.kaspersky.com

2020 AO Kaspersky Lab. Mọi quyền được bảo lưu.
Các thương hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu dịch vụ là tài sản
thuộc về chủ sở hữu tương ứng của các thương hiệu và nhãn  
hiệu đó.

Phản ứng tự động 
 
Thiết lập phản ứng tự động đối với các 
mối đe dọa được phát hiện trên tất cả các 
điểm cuối dựa trên hoạt động quét IoC 
hoặc ứng phó với sự cố ngay khi phát 
hiện bằng các tùy chọn 'một lần nhấp'. 

Các tùy chọn ứng phó bao gồm: cô lập 
máy chủ, cách ly tập tin, khởi chạy việc 
quét máy chủ và ngăn tập tin thực thi.

Phân tích dữ liệu cảnh báo được 
bổ sung chi tiết 
Kaspersky EDR Optimum sẽ bổ sung thêm 
thông tin cần thiết đối với các sự cố và giúp 
bạn hiểu mối liên hệ giữa các sự kiện khác 
nhau thông qua việc trực quan hóa lộ trình 
lan truyền tấn công.

Khả năng quan sát được cung cấp trên tất 
cả các máy chủ trên mạng bằng cách quét 
các Chỉ báo Tổn hại (IoC) được nhập hoặc 
được tạo.

Trực quan hóa lộ trình 
lan truyền tấn công

IoC bên ngoài Chọn sự kiện

Tạo hoặc 
nhập IoC

Thiết lập các hành động 
ứng phó

Quét máy chủ để tìm IoC và 
áp dụng tùy chọn ứng phó

Nguyên nhân gốc rễ

Tùy chọn ứng phó 
'một lần nhấp'

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum là một trong số các tùy chọn EDR mà chúng tôi cung cấp,  
mỗi tùy chọn được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. Các lựa chọn sau cũng có thể phù hợp với bạn: 

Chất lượng bảo đảm. Độc lập. Minh bạch. Chúng tôi cam 
kết xây dựng một thế giới an toàn hơn, nơi công nghệ 
giúp cải thiện cuộc sống của con người. Đó là lý do chúng 
tôi bảo vệ thế giới đó, để mọi người ở khắp mọi nơi đều 
có được cơ hội vô tận mà thế giới mang lại. Triển khai an 
ninh mạng vì một ngày mai an toàn hơn.

Bảo đảm. 
Minh bạch.
Độc lập.

http://www.securelist.com
http://business.kaspersky.com%20
http://kaspersky.com/enterprise%20
http://opentip.kaspersky.com%20

