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Thông tin về các công ty Đức tham dự đoàn doanh nghiệp
Tên công ty

Thông tin về công ty

1. Cryptovision GmbH

Cryptovision GmbH
Munscheidstrasse 14
45886 Gelsenkirchen
Germany
Webiste:
www.cryptovision.com
Các giải pháp mã hóa và
nhận dạng điện tử

Cryptovision GmbH là chuyên gia hàng đầu trên thế giới về các giải pháp
mã hóa và nhận dạng điện tử. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, công ty đã
thực hiện thành công hàng trăm dự án. Sản phẩm của Crytovision đã được
hơn 150 triệu người trên thế giới sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như: trong chính phủ, công nghệ, tài chính, quốc phòng, tự động hóa,
thương mại và công nghiệp. Mục tiêu của Cryptovision là tạo ra phần mềm
tận dụng mật mã tiên tiến và cung cấp kiến thức chuyên môn trong việc
triển khai công nghệ này bằng cách lắp nó vào các thiết bị ở khắp mọi nơi.
Cryptovision còn sản xuất các ứng dụng nhận diện điện tử mang tính sáng
tạo, giao diện thẻ bảo mật, cơ sở hạ tầng chứng chỉ số, và các công cụ
phát triển mã hóa là chìa khóa để đảm bảo nhận dạng, dữ liệu và giao tiếp
trên toàn thế giới
Sản phẩm:
• SC/Interface: một trong những loại thẻ trung gian thông minh nhất
toàn cầu.
• SCalibur: một trong những loại thẻ thông minh được dùng cho các
ứng dụng web sử dụng thuật toán mã hóa tiên tiến.
• CAmelot: với CAmelot hạ tầng khóa công khai (PKI) có thể được tạo
ra theo thiết kế riêng.
• PKIntegrated: cho phép quản lý danh tính, đảm bảo an toàn và các
quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
• ePasslet Suite: là bộ ứng dụng thẻ Java cung cấp đầy đủ các ứng
dụng cho các thẻ nhận dạng điện tử, giấy phép lái xe và thông tin du
lịch điện tử.
• eBanklet: là giải pháp thẻ dựa trên Java, cung cấp một bộ ứng dụng
thanh toán EMV hoàn chỉnh.
• s/mail: cung cấp mã hóa và chữ ký số cho e-mail ở mức bảo mật cao
nhất.
• Cryptographic Development Kits: là thư viện phần mềm cung cấp các
chức năng mã hóa cho các hệ thống nhúng, thẻ thông minh, PC và
máy chủ.
Nhu cầu hợp tác:
• Các công ty công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo mật.
• Các bộ và các cơ quan ban ngành khác nhau (ví dụ: Bộ Nội vụ, Ngoại
giao, Quốc phòng, Giao thông và Y tế)

2. Enginsight GmbH

Công ty Enginsight Gmbh được thành lập vào tháng 8 năm 2017. Với đội
ngũ nhân viên có chuyên môn và trình độ cao, Enginsight cung cấp các
giải pháp sáng tạo và tự động giám sát và bảo mật Công nghệ thông tin
(CNTT) sáng tạo và tự động cho toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT dựa vào
kiến trúc CNTT hiện đại nhất. Nhờ đó, toàn bộ quá trình từ phân tích
mạng thông qua kiểm tra lỗ hổng đến kiểm tra thâm nhập tự động cũng
như các hướng dẫn cụ thể đều được mô phỏng lại.

Enginsight GmbH
Hans-Knöll-Straße 6
Jena
Germany
Website:
www.enginsight.com

Sản phẩm
• Giải pháp SaaS / On-Premise để giám sát an ninh cơ sở hạ tầng
CNTT. Enginsight kết hợp các phương pháp khác nhau như SIEM,
DPI, trình quản lý lỗ hổng, giám sát thời gian, v.v. chỉ trong một giải
pháp phần mềm.
• Ngoài ra, công ty cũng đưa ra những tư vấn hành động dựa trên
từng khách hàng cụ thể.

Gói giải pháo SaaS để giám
sát cơ sở hạ tầng CNTT

Nhu cầu hợp tác:
• Tìm kiếm các nhà phân phối, các công ty trong lĩnh vực CNTT có
quan tâm đến sản phẩm của Enginsight.

3. Ito consult GmbH

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, ito consult GmbH là một
chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng cho B2B và là đối tác thiết kế và
phát triển các ứng dụng Web. Ito phát triển các ứng dụng dựa trên các
web riêng lẻ với các công nghệ mở như: HTML5, Zend Framework,
doctrine, JavaScript, JQuerry, Bootstrap, SQL. Thông qua UTM shop, ito
sẽ tư vấn, bán hàng vá xác định cấu hình các hệ thống an ninh mạng
của Sophos.
Ngoài ra, công ty cũng quản lý trang bán hàng online của đối tác
UTMshop. Website này chuyên cung cấp các giải pháp an ninh mạng từ
hơn 20 năm nay.
Ito consult GmbH
Boltenhagener Straße 140
01109 Dresden
Germany
Website: www.ito-consult.de
Tư vấn và hỗ trợ các giái
pháp an ninh mạng và ứng
dụng web

Sản phẩm:
• Tư vấn, bán hàng, vận hành và hỗ trợ các giải pháp an ninh mạng.
• Lợi điểm bán hàng độc nhất (Unique Selling Point): Tập trung tuyệt
đối vào các giải pháp an ninh mạng có cấu hình / không có hệ thống
quản lý chung system house – đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm
và được đào tạo, ít biến động.
Nhu cầu hợp tác:
• Mong muốn hợp tác, trao đổi trực tiếp với các giám đốc điều hành
và chuyên viên bán hàng, những người có kinh nghiệm và hiểu biết
về thị trường, có thể cung cấp thông tin về tổng quan thị trường
cũng như khó khăn hiện tại.
• Mong muốn hỗ trợ các công ty CNTT tại địa phương cũng như tìm
kiếm cơ hội hợp tác.

4. movetech IT-Solutions
Movetech IT-Solutions cung cấp các hệ thống CNTT bảo mật, tiết kiệm
năng lượng và hiệu quả cùng các khóa đào tạo và giáo dục toàn diện trong
lĩnh vực CNTT. Mỗi khóa học sẽ kéo dài 2 tuần và được chia thành 2 phần:
lý thuyết và thực hành, được học xen kẽ nhau. Khóa đào tạo có thể được
học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Cuối khóa học, học viên sẽ trải qua một
kỳ thi về lý thuyết và thực hành. Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng
nhận bởi Movetech.

movetech IT-Solutions
Auguste-Viktoria-Str. 3
61231 Bad Nauheim
Germany
Website: www.movetech.net
Cung cấp đào tạo và giáo
dục toàn diện trong lĩnh vực
CNTT

Sản phẩm:
Các khóa đào tạo của Movetech bao gồm:
• Khóa đào tạo: “Quản lý bảo mật được chứng nhận bởi Movetech”: sau
khi tốt nghiệp học viên có thể:
 nâng cao trình độ về bảo mật thông tin trong công ty,
 điều phối các vị trí quan trọng trong công ty liên quan đến bảo
mật thông tin,
 làm việc như một bộ phận riêng lẻ về bảo mật thông tin,
 thiết lập và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin
(ISMS),
 tạo ra các bản phân tích liên quan đến bảo mật thông tin cho
quản lý cấp cao và hỗ trợ đánh giá rủi ro.
• Khóa đào tạo: “Quản trị viên bảo mật được chứng nhận bởi
Movetech”: sau khi tốt nghiệp học viên có thể:
 đánh giá và cài đặt các biện pháp bảo vệ kỹ thuật cho công ty,
 tạo ra các khóa đào tạo để truyền đạt các kiến thức cơ bản,
 thực hiện các biện pháp khẩn cấp nếu có sự cố về an ninh
mạng,
 tạo ra được các hồ sơ về vi phạm và các báo cáo an ninh
mạng.
 có cái nhìn tổng quan về các mối đe dọa và có thể hỗ trợ kỹ
thuật cho công ty trong các vấn đề liên quan đến bảo mật.
Ngoài ra, Movetech còn cung cấp các sản phẩm như:
• “Tower control”: Giám sát thường xuyên các lỗ hổng CNTT và các lỗ
hổng bảo mật.
• “Penetrationstest”: Dịch vụ kiểm thử xâm nhập các công ty IT có trên
50 nhân viên
Nhu cầu hợp tác:
• Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có mong muốn đào tạo
nhân viên về quản lý bảo mật (cử sang tham gia vào các khóa đào tạo
của Movetech tại Đức, học online, hợp tác đào tạo...)

5. Secopan GmbH

Secopan GmbH được thành lập vào năm 2009 và là một công ty tư vấn
dành riêng cho các lĩnh vực kinh doanh về bảo mật thông tin và dữ liệu.
Chỉ với 16 nhân viên, nhưng công ty đã và đang phục vụ hơn 200 khách
hàng.

Secopan GmbH
Am Schönblick 14
71229 Leonberg
Germany
Website: www.secopan.de
Tư vấn trong lĩnh vực bảo
mật thông tin và bảo vệ dữ
liệu

Sản phẩm:
Secopan cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực:
• Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISO/IEC 27001)
• TISAX®
• Bảo vệ các cơ sở hạ tầng cốt yếu theo đạo luật An ninh mạng
• ISO/IEC 27001 dựa trên bảo mật tiêu chuẩn (BSI 200-1, 200-2, 2003)
• ISIS12
• Lập kế hoạch và quản lý trong trường hợp khẩn cấp (BSI 2004/ISO/IEC 22301)
• Bảo mật thông tin dữ liệu / DSGVO
• Quản lý dịch vụ CNTT và thư viện cơ sở hạ tầng CNTT ITIL (ISO /
IEC 20000)
Nhu cầu hợp tác:
Mong muốn gặp và trao đổi hợp tác với lãnh đạo doanh nghiệp phụ
trách mảng CNTT.

6. secunet International GmbH & Co. KG

secunet International GmbH
& Co. KG
Kurfürstenstraße 58
41539 Essen
Germany
Website: www.secunet.com

Cung cấp sản phẩm và dịch
vụ về bảo mật thông tin

Secunet Security Networks AG là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ
trong hệ thống an ninh mạng có độ phức tạp cao cho chính phủ và các
khách hàng doanh nghiệp. Secunet International GmbH & Co. KG là tổ
chức bán hàng quốc tế thuộc Secunet Security Networks AG.
Tại Secunet, hơn 400 chuyên gia tập trung phát triển các sản phẩm một
cách hiệu quả và các giải pháp an ninh mạng tiên tiến trong các lĩnh vực
như mật mã học (SINA), Chính phủ điện tử, bảo mật trong kinh doanh và
bảo mật trong tự động hóa với tiêu chí luôn đi trước các đối thủ cạnh tranh
về chất lượng và công nghệ. Secunet là đối tác an toàn với CHLB Đức từ
năm 2004 và không ngừng phát triển để trở thành công ty dẫn đầu thị
trường và đổi mới ở Đức nói riêng và ở Châu Âu nói chung.
Sản phẩm:
• secunet cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng với mục
đích bảo mật thông tin (mức độ bảo mật cao nhất) dành cho các cơ
quan, hoặc dùng để bảo vệ các quy trình sản xuất / bảo mật mô hình
kinh doanh trong các ngành công nghiệp.
• Các sản phẩm và dịch vụ bao gồm mã hóa, hạ tầng khóa công khai
(Public key Infrastructure - PKI), kiểm soát biên giới tự động.
Nhu cầu hợp tác:
Mong muốn được gặp và trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp,
chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực CNTT và bảo mật thông tin.

7. Utimaco GmbH

Utimaco GmbH
Germanusstr. 4
52080 Aachen
Germany
Website: www.utimaco.com

Các sản phẩm bảo mật
thông tin

Utimaco là nhà cung cấp các giải pháp an ninh mạng chuyên nghiệp trên
toàn thế giới và có trụ sở tại Aachen, Đức.
Từ năm 1983, Utimaco đã phát triển các thiết bị bảo mật cao, dựa trên
phần cứng (Mô-đun bảo mật phần cứng) và các giải pháp tuân thủ các
quy định của nhà cung cấp viễn thông (chặn và lưu giữ dữ liệu hợp pháp).
Utimaco là đại diện của chất lượng sản phẩm được công nhận, phần mềm
thân thiện với người dùng, hỗ trợ tuyệt vời và bảo mật cao đáng tin cậy được sản xuất tại Đức.
An ninh mạng tăng đáng kể về tầm quan trọng trong tất cả các ngành
công nghiệp. Trong hơn 30 năm nay, các sản phẩm của Utimaco đã bảo
vệ mọi người trên khắp thế giới chống lại khủng bố và tội phạm có tổ
chức, bảo mật dữ liệu cá nhân và nhạy cảm chống lại hành vi trộm cắp
hoặc lạm dụng.
Sản phẩm:
• Sản phẩm bảo mật thông tin: Bảo mật phần cứng / Quản lý khóa /
Chữ ký số và Xác thực / Bảo vệ dữ liệu
• Các giải pháp tuân thủ viễn thông
Nhu cầu hợp tác:
Mong muốn được gặp và trao đổi với các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực CNTT.

