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MULTILAYERED PROTECTION PLATFORM COVERAGE ADVANTAGE

Central Management

Apex Central Software: Microsoft® Windows® Cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát tập trung trên các chức năng điểm cuối và EDR. Có sẵn dưới dạng 
SaaS và triển khai on-premises.

Endpoint Security

Trend Micro Apex One™ Software: Windows,  
Apple Macintosh

Cung cấp khả năng bảo vệ tự động, sâu sắc và tất cả trong một. Có kiến trúc 1 agent duy nhất, công nghệ phát hiện tiên 
tiến mới nhất, bao gồm học máy, phân tích hành vi, và bảo vệ mối đe dọa, tấn công fileless, ransomware tiên tiến. Tất cả 
được triển khai và quản lý từ một bảng điều khiển duy nhất.

Trend Micro Apex One™  
as a Service

Software: Windows,  
Apple Macintosh

Tính năng sản phẩm tương tự như Apex One on-premise nhưng được triển khai dưới dạng dịch vụ.

Vulnerability Protection Software: Windows
Bảo vệ chống lại các lỗ hổng trong hệ điều hành và ứng dụng khách bằng hệ thống ngăn chặn xâm nhập máy chủ 
cấp mạng (HIPS).

Endpoint Application Control Software: Windows
Bảo vệ dữ liệu và các thiết bị trước sự truy cập trái phép hay các lỗi của người dùng gây ra, đồng thời 
khóa các thiết bị đầu cuối để ngăn cài đặt các ứng dụng không mong muốn và không xác định. Danh 
sách trắng động (dynamic whitelist) và khóa hệ thống (system lockdown).

Endpoint Encryption PCs, laptops, CDs, DVDs,  
and USB

Dữ liệu an toàn được lưu trữ trên PC, laptop, CD, DVD và ổ USB với mã hóa toàn ổ đĩa, thư mục, tệp 
và phương tiện di động với chính sách và quản lý khóa đa hệ điều hành.

Trend Micro™ Worry-Free™ Services Cloud-based SaaS Bảo vệ trước mối đe dọa được quản lý bằng SaaS chủ động dành cho Windows, Mac và Android ™.

Server Protect Windows/Netware, Linux® Ngăn phần mềm độc hại ra khỏi máy chủ tệp.

Mobile Security

Mobile Security iOS, Android, BlackBerry®, 
Symbian, and Windows Mobile

Chống phần mềm độc hại trên thiết bị di động, bảo mật ứng dụng và phát hiện lỗ hổng, bảo mật mạng, bảo 
vệ khỏi mối đe dọa trên web và tích hợp MDM.

Email and Collaboration Security

Hosted Email Security
Cloud-based SaaS: Protects 
email traffic to cloud or on-
premises email systems

Bảo vệ được cập nhật liên tục ngăn chặn thư rác trước khi đến mạng.

Cloud App Security

Cloud-based SaaS: Office 365 
email, Microsoft® SharePoint 
Online®, Microsoft® OneDrive® 
for Business, Box for Business, 
Dropbox for Business, Google 
Drive™, Gmail®

Tăng cường bảo mật cho Office 365 và G Suite với tính năng phân tích phần mềm độc hại sandbox 
và ngăn thất thoát dữ liệu. Bảo vệ việc chia sẻ tệp khỏi phần mềm độc hại và rủi ro tuân thủ.

InterScan Messaging Security

•  Software virtual appliance: 
VMware®, Microsoft®

Hyper-V® software appliance
•  Software: Windows, Linux

Bảo vệ cổng email khỏi thư rác và các mối đe dọa email khác.

ScanMail Suite for Microsoft® 
Exchange® Software: Windows Chặn thư rác, phần mềm độc hại và các mối đe dọa email khác tại máy chủ thư (mail server).

ScanMail Suite for IBM® Domino®

•  Software: Windows, Linux for
x86, IBM AIX, IBM i5 OS, Sun

•  Solaris™, Linux on IBM zSeries, 
IBM z/OS

Chặn thư rác, phần mềm độc hại và các mối đe dọa email khác tại máy chủ thư ((mail server)).

PortalProtect for  
Microsoft SharePoint

Software: Windows on 
SharePoint server

Bảo vệ các cộng tác trong SharePoint trước phần mềm độc hại, các mối đe dọa web và rủi ro tuân thủ.

IM Security for Microsoft® Lync® Software: Windows on Lync 
server

Bảo vệ thông tin liên lạc IM trước phần mềm độc hại, các mối đe dọa trên web và các rủi ro tuân thủ.

Secure Web Gateway

InterScan Web Security

•  Software virtual appliance: 
VMware, Hyper-V software 
appliance

•  Cloud-based SaaS

Bảo mật hoạt động web của người dùng. Có tính năng chống phần mềm độc hại hàng đầu và danh tiếng web 
thời gian thực. Cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn chỉnh với kiểm soát ứng dụng chi tiết, lọc URL 
linh hoạt và báo cáo toàn diện.

Integrated Data Protection

Data Loss Prevention
Integrated across endpoints, 
email and collaboration, and 
secure web gateway

Thực thi các chính sách DLP trong toàn doanh nghiệp bằng cách sử dụng các mẫu đơn giản và có thể tùy chỉnh.




