
Hãy chú ý đến
an ninh mạng 
Châu Á Thái Bình Dương là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới. 
Nhưng cơ hội lớn càng thì các mối đe dọa an ninh mạng lại càng 
nghiêm trọng. Các cuộc tấn công đang

trở nên tinh vi hơn. Sự thiếu chuẩn bị an ninh hiện nay là rộng khắp 
dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn từ các bên liên quan và rủi ro cao 
hơn về tổn thất tài chính và danh tiếng.

Trong cảnh quan an ninh mạng ngày nay, một lần lãng trí duy nhất có 
thể khiến bạn đánh mất doanh nghiệp trong chỉ một đêm. Đã đến lúc 
đặt bảo mật lên trên mọi thứ.
.

Sáu cách để giảm thiểu rủi ro
Có rất nhiều thách thức an ninh không gian mạng cần phải vượt qua, nhưng nếu tuân theo các thực hành tốt nhất 

dưới đây, ta có thể giảm tiếp xúc với rủi ro mới nổi, làm chậm tiến trình của kẻ tấn công và cung cấp khả năng 
quan sát tốt hơn bối cảnh đe dọa.

Biến an ninh thành ưu tiên của bạn
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Eye-opening APJC trends you should know about
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vi phạm

47%
các cuộc tấn công mạng 
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Triển khai các công cụ phòng thủ hàng 
phòng ngự đầu tiên có thể mở rộng, chẳng 
hạn như nền tảng bảo mật đám mây

Sử dụng phân đoạn mạng để giúp giảm tiếp 
xúc với bùng phát

Thực hiện phân tích sâu hơn và nâng cao hơn

Truy cập đầy đủ vào Nghiên cứu đánh giá so sánh năng lực an ninh 
trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Cisco năm 2018

Tải báo cáo

Xem xét và thực hành các thủ tục phản ứng an 
ninh

Sao lưu dữ liệu thường xuyên và kiểm tra quy 
trình khôi phục

Truy cập kịp thời dữ liệu tình báo chính xác về 
đe dọa và các  quy trình


