Giải pháp và
sản phẩm

Tổng quan
Các tổ chức ngày càng gặp nhiều rắc rối về vấn đề bảo mật, khả năng sẵn sàng, hiệu suất hoạt động,
tính tuân thủ. Chúng tác động đáng kể tới doanh thu, danh tiếng, hiệu suất và cả chi phí.
Trong hơn 20 năm qua, khối lượng dữ liệu và tốc độ kết nối CNTT ngày càng tăng lên. Làm sao để
doanh nghiệp có thể đối mặt những rủi ro và thách thức từ các mối đe dọa ngày càng tinh vi? Đồng
thời , sự phát triển của ứng dụng di động, điện toán đám mây , ảo hóa, lưu trữ cần được đồng bộ hóa,
bảo vệ và tối ưu như thế nào để vận hành doanh nghiệp một cách thành công nhất ?
Hơn 100 sản phẩm và giải pháp của Symantec cung cấp cho khách hàng đa ngành nghề nhằm quản trị
đa hệ điều hành, bảo vệ, cải thiện hiệu suất, tốc độ kinh doanh và giúp giảm thiểu các vấn đề trở ngại
tới thời gian lưu trữ thông tin trong doanh nghiệp
Symantec tập trung vào chiến lược kinh doanh mới, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm về
Mobile Workforce Productivity (hiệu suất làm việc của lực lượng lao động di động), Norton Protection
(sản phẩm Norton), Norton Cloud , Information Security Services (Dịch vụ bảo mật thông tin),
Identity/Content-Aware Security Gateway (Cổng bảo mật dựa trên nhận biết định danh/nội dung), Data
Center Security (Bảo mật trung tâm dữ liệu), Business Continuity (Tính liên tục trong kinh doanh),
Integrated Backup (Sao lưu tích hợp), Cloud-Based Information Management (Quản trị thông tin dựa
trên đám mây), và Object Storage Platform (Nền tảng lưu trữ đối tượng).
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Các sản phẩm và giải pháp

Pacisoft có khả năng tư vấn, cung cấp triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp hệ

thống CNTT dựa trên các sản phẩm và công nghệ của Symantec cho các khách hàng ở nhiều quy mô và
cấp độ, đối tượng khác nhau như khối cơ quan nhà nước, thương mại, giáo dục , tài chính, sản xuất.
Giải pháp bảo mật thiết bị đầu cuối -EP

Giải pháp sao lưu dữ liệu - Backup Exec

• Symantec Endpoint Protection Family : khả năng • Mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng. Sao lưu và
ngăn chặn xâm nhập, bảo vệ thiết bị PC, Server, phục hồi toàn bộ cơ sở hạ tầng ảo hoặc vật lý
Mobile và quản lý hiệu quả

• Backup Exec Editions, Server, Backup Exec 2014

• Symantec Endpoint Protection Small Business Agents and Options
Edition, Symantec Endpoint Protection, Protection

Suite Enterprise Edition, Protection Suite Small Giải pháp sao lưu dữ liệu NetBackup
Business Edition

• NetBackup là giải pháp chống trùng lắp dữ liệu,

Giải pháp Email Security, Mobility

tạo bản sao lưu giúp khôi phục sau thảm họa

bảo vệ máy chủ ảo mới và tích hợp tính năng tái

• Cung cấp khả năng bảo vệ, bảo mật và kiểm soát nhanh hơn trên một nền tảng hợp nhất và duy
email, an toàn cho Smartphone, lưu trữ. Cloud và

nhất.

• Email Security.cloud, Enterprise Vault.cloud,

NetBackup Starter Pack

Suite, Messaging Gateway, Mail Security for

Giải pháp bảo vệ dữ liệu - Data Loss Prevention

Mail Security for Domino, Data Loss Prevention

những cơ chế bảo mật theo chính sách đối với các

tại chỗ.

Desktop Email Encryption, Mobile Management
Microsoft Exchange, Gateway Email Encryption,

Giải pháp khôi phục dữ liệu – System Recovery
• Phục hồi máy chủ vậy lý, ảo hóa , file , thư mục
nhanh chóng, mã hóa AES

• Symantec System Recovery Desktop, Linux,
Server, Small Business Server Edition, Virtual

• NetBackup Enterprise Server, NetBackup Server,

• Giúp nhóm bảo mật của doanh nghiệp áp dụng
tập tin có chứa dữ liệu quan trọng, bao gồm mã
hóa hay ERM

• Symantec Data Loss Prevention
Giải pháp mã hóa – Encrytion

• Cung cấp mã hóa cao cấp cho laptops, desktops,
endpoints, email, mobile, và data trên cloud.

Giải pháp bảo vệ Server ảo và vật lý

• Encryption Management Server; Drive

hệ thống trong môi trường vật lý và ảo, hỗ trợ cho

Storage Edition; Gateway Email Encryption;

• Cho phép các tổ chức dễ dàng bảo vệ dữ liệu và
Windows Server mới nhất.

• Sản phẩm : BackupExec, Symantec System
Recovery Server, Cluster Server, NetBackup

Encryption; Endpoint Encryption Removable
Desktop Email Encryption; File Share Encryption.
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Dịch vụ và hỗ trợ
Mỗi doanh nghiệp đều cần các giải pháp CNTT để phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ. Khi triển khai

Symantec trên hệ thống, doanh nghiệp sẽ nhận được các dịch vụ và hỗ trợ từ đội ngũ Pacisoft chuyên
nghiệp cùng với hãng Symantec trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm có bản quyền.
Dịch vụ
•

Tư vấn, đề xuất sản phẩm, thiết kế giải

Hỗ trợ kỹ thuật
•

pháp Symantec
•

tư vấn ,kinh doanh đến hỗ trợ kỹ thuật,

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá hệ thống

triển khai và xử lý sự cố. Đội ngũ Pacisoft

định kỳ

•

sẽ đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo yêu cầu

Cải tạo, tối ưu hóa CSHT (chuyển đổi ,nâng

từ khách hàng ở mức cao nhất và leo

cấp)
•
•
•

Bảo trì, xử lý sự cố

Với quy trình làm việc khép kín từ bộ phận

thang cấp bậc.
•

Cho thuê hạ tầng bảo mật

Khách hàng sẽ luôn tin tưởng và an tâm hệ
thống sau khi vận hành sản phẩm nhờ đội

Đào tạo sử dụng hệ thống

ngũ triển khai có kinh nghiệp, thái độ phục
vụ chu đáo .
•

Các dịch vụ hỗ trợ đường dây nóng ,túc

trực thường xuyên và khả năgn hỗ trợ trên
diện rộng sẽ đảm bảo khả năng xử lý
nhanh chóng

Năng lực triển khai của PACISOFT
Được chứng nhận
• Pacisoft là đối tác chính thức của (Authorized Partner)

• Các chứng chỉ sales và marketing đã đạt được

• Top 3 Đối tác bán hàng doanh nghiệp, chính phủ tại Việt Nam

Đầu tư
Pacisoft đã đầu tư vào nhân sự chuyên biệt cho nhóm sản phẩm
Symantec để vận hành và phục vụ khách hàng tối ưu cùng các thiết

bị thử nghiệm sản phẩm mới, hỗ trợ khách hàng và mạng lưới đối tác
rộng khắp trên cả nước
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Liên hệ đối tác triển khai

Các Khách hàng
• Ngân hàng thương mại

• Bảo hiểm, tài chính, bất động sản

• Sản xuất tiêu dùng, nước giải khát, thuốc lá
• Dầu khí

• Điện, viễn thông và CNTT

• Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng
• May mặc, thiết bị gia đình

• Thương mại và sản xuất khác

Công ty PACISOFT Việt Nam
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