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Ngăn chặn tấn công
có chủ đích (APT)

Ngăn chặn
Ransomware mới

Phát Hiện
Email Giả Mạo

Phân tích và báo cáo
hành vi của hacker

Ngăn chặn 99%
email spam

Giải pháp bảo mật Email được chứng nhận toàn cầu – Receive GUARD
Receive GUARD là hệ thống bảo mật Email ứng dụng AI và Machine Learning
mà mọi doanh nghiệp cần phải có để khắc phục những lỗ hổng của các
hệ thống Email thông thường khác.

Tính năng chính

Hệ thống Email duy nhất lọc và loại bỏ các cuộc tấn công thoả hiệp (BEC)

Kiểm tra Email nhận được
trên vùng ảo hoá (VA*)

Kiểm tra
mức độ an toàn của email

Kiểm tra địa
chỉ người gửi

Intelligent
Machine Learning

Hệ thống
phân tích AI

Kiểm tra
tất cả URL

Theo dõi
tên miền người gửi

Mã hoá email độc
hại thành hình ảnh

Chặn các Ransomeware mới
dựa trên phân tích hành vi

BEC*: Business Email Compromise
VA*: Virtual Area

Công nghệ AI &
Marchine Learning

AI & Machine Learning

Machine Learning - máy học Email của từng user

Xây dựng cơ sở dữ liệu
tuỳ chỉnh cho mỗi công ty

Phát hiện
email giả mạo

Phát hiện nguy hiểm
dựa trên phân tích hành vi

Thiết lập dữ liệu
lớn tuỳ chỉnh
Xây dựng hệ thống dữ liệu cho từng khách hàng
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Quốc gia

Địa chỉ
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Lịch sử

URL

DNS

IP

Lịch sử

Phishing

Uy tín

Tệp đính kèm

Báo cáo thống kê

Phân tích yếu tố nguy hiểm theo thời gian thực

Báo cáo tình trạng tấn công theo từng quốc gia

Báo cáo tình trạng tấn công theo mỗi tài khoản

Báo cáo các loại hình tấn công của hacker

Phạm vi bảo mật của
Receive GUARD

Tiêu chuẩn mới trong bảo mật Email
So với các sản phẩm khác, Receive GUARD có sự cải tiến
mạnh mẽ hơn về phạm vi bảo mật.

APT

UnShare VM

SPAM

Receive GUARD
Kiểm duyệt trên
vùng ảo

Hình thức kiểm duyệt
- Vius Pattern
- Phân tích dựa trên hành vi

Phạm vi kiểm duyệt
Tệp tin đánh kèm

- Ngăn chặn Spam
- Ngăn chặn virus

Hình thức kiểm duyệt
- Virus
- Phân tích hành vi
- Các hình thức tấn công tinh vi

Phạm vi kiểm duyệt
- Tệp tin đính kèm
- Tệp tin đính kèm trong
nội dung thư, URL
- Tấn công có chủ đích (APT),
tấn công thoả hiệp (BEC)

Trường hợp 1.

Giữa 2 tên miền giống nhau, làm sao phân biệt
đâu là Email giả mạo ?

Tấn công bằng hình thức
sử dụng Email giả mạo

Dù tài khoản Email đã được xác thực, Receive GUARD sẽ
vẫn kiểm tra từng Email đầu vào dựa trên cơ sở dữ liệu
đã học trước đó. Bằng cách ứng dụng công nghệ AI theo
dõi lộ trình đi của email(routing) Receive GUARD có thể
phát hiện những yếu tố bất thường & cảnh báo người
dùng

Hacker sẽ giả dạng là nhân
viên của công ty

i. Giả danh thành một nhân viên
công ty để gửi Email nguy hiểm

ii. Người nhận có thể mở Email mà
không nghi ngờ

iii. Phá huỷ mạng lưới thông tin công
ty bởi ransomeware mới

Đánh giá mức độ an toàn của Email
Tiêu đề,
nội dung Email

Địa chỉ
người gửi

Gửi đến người
dùng nếu là Email
bình thường

Chặn Email nếu phát
hiện nguy hiểm

Thông tin bổ sung

Email đã được học trước đó

Phát hiện nguy hiểm

Kiểm tra địa chỉ người gửi
Gửi đến người
dùng nếu là Email
bình thường

Email gửi đến

Kiểm tra lại
địa chỉ người gửi

Khoá Email nếu phát
hiện nguy hiểm

Báo cáo cho
người dùng

Trường hợp 2.

Làm thế nào để phân biệt được tên miền hacker
sử dụng giống với tên miền thông thường?

Tấn công bằng hình thức
giả mạo tên miền
Gây tổn thất về tài chính cho
doanh nghiệp.

Receive GUARD sẽ ghi nhớ tất cả dữ liệu Email đã
nhận được trước đó. Dựa vào đó, hệ thống sẽ so sánh
và phân tích với Email được gửi đến rồi cảnh báo cho
người dùng nếu phát hiện những nguy hiểm mà user
thường khó phân biệt được

i. Sử dụng Email tương tự giả danh khách hàng
và gửi Email độc hại tới doanh nghiệp
ii. Hacker sử dụng Email thông thường
không chứa virus
iii. Doanh nghiệp bị tổn thất khi giao
dịch với tài khoản giả mạo

Phân tích và lọc địa chỉ Email có tên miền tương tự
Lọc dữ liệu của công ty

Email gửi đến

Phân tích
tài khoản email

Phân tích & So sánh
dựa trên dữ liệu đã học

Lọc dữ liệu

Cảnh báo khi phát hiện
nguy hiểm

Trường hợp 3.
Tấn công bằng hình thức
sử dụng đường dẫn độc hại (URL)
Công ty bị lộ thông tin khách hàng
do bị tấn công

i. Giả dạng là khách hàng để gửi Email
phishing

Làm sao bạn biết được URL là độc hại khi nó không
có bất kì yếu tố đáng ngờ nào?

Trước khi chuyển đến người dùng, Receive GUARD sẽ
kiểm tra nội dung Email, URL, cũng như các tập tin đính
kèm trong đó. Nếu phát hiện URL còn chứa thêm các
URL con, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các URL
cho đến khi đảm bảo Email này an toàn mới gửi đến
người dùng

ii. Tập tin nguy hiểm được ẩn trong URL
iii. Chỉ cần nhấp vào URL, thông tin
khách hàng của bạn sẽ bị lộ

Kiểm tra nội dung và chặn ngay lập tức khi phát hiện nguy hiểm

Kiểm tra email trên vùng ảo

URL nằm trong tập tin
đính kèm của Email

Kiểm tra các đường link khác
nằm trong website

Kiểm tra các tập tin đính kèm

Kiểm tra đến
URL cuối cùng

Ngăn chặn thiệt hại
cho người dùng

Trường hợp 4.
Tấn công bằng hình thức sử
dụng mã độc Ransomware mới
Ransomware tấn công người
dùng thông qua tệp đính kèm.

Làm thế nào để nhận biết có tập tin nguy hiểm trong
Email nhận được?
Nếu có tập tin hay đường dẫn độc hại đính kèm trong
Email thì sẽ rất khó để kiểm tra & ngăn chặn toàn bộ các
trường hợp. Do đó, có nhiều lớp kiểm duyệt được thực
hiện và AI sẽ phân tích đến yếu tố hành vi để có thể phát
hiện các yếu tố gây nguy hại cho người dùng

Hacker giả dạng là tổ chức nhà nước
hay cơ quan chính phủ
Tải tệp đính kèm có chứa mã độc
mà không hề nghi ngờ
iii. Khi lấy được quyền điều khiển,
ransomware sẽ tấn công vào hệ thống
và đòi tiền chuộc.

Kiểm duyệt nội dung và phân tích hành vi

Ransomware và virus

Báo cáo kết quả dựa
vào phân tích hành vi

Đường link trong URL

Kiểm duyệt nội dung

Phân tích dựa trên hành vi

Khoá khi phát hiện nguy hiểm
Đường link trong
tệp đính kèm

Khách Hàng
Của Chúng Tôi

Thị trường
toàn cầu

Receive GUARD được tin tưởng và lựa chọn trong việc bảo mật
Email của doanh nghiệp
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