
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

Chương trình đánh giá an ninh và tuân thủ PCI DSS
Dành cho công ty trung gian thanh toán và doanh nghiệp chấp nhận thẻ
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PCI DSS là tiêu chuẩn bắt buộc tuân thủ tại các trung gian thanh toán, định chế 
tài chính và các doanh nghiệp chấp nhận thẻ. Là sự kết hợp giữa AN NINH và TUÂN 
THỦ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho môi trường dữ liệu thẻ, PCI DSS giúp doanh 
nghiệp vượt qua các bài kiểm tra của các QSA (Qualified Security Assessor) như 
SecureTrust, Crossbow Labs… để hoàn thành đánh giá và nhận chứng chỉ.

BLUEBITS là đối tác số 1 của SecureTrust và Crossbow Labs trong nhiều năm 
qua. Với 12 năm liên tục cung cấp giải pháp PKI doanh nghiệp và dịch vụ an ninh 
tuân thủ tại các Bộ, ban ngành, ngân hàng, định chế tài chính, Bluebits hân hạnh giới 
thiệu dịch vụ đánh giá PCI DSS tới các công ty trung gian thanh toán và doanh 
nghiệp chấp nhận thẻ.

12 NĂM++ 
là đại diện cấp quốc 

gia của Trustwave, 

Crossbow Labs, 

GlobalSign, Entrust 

và các hãng bảo mật 

hàng đầu trên thế giới

8 NĂM
cung cấp dịch vụ 

đánh giá PCI DSS tại 

thị trường Việt Nam 

50% 
các công ty trung 

gian thanh toán sử 

dụng dịch vụ PCI DSS 

thông qua Bluebits

5.000 ++ 
khách hàng thuộc bộ 

ngành trung ương 

địa phương, định chế 

tài chính, Top Fast 

1.000 và các website 

thương mại điện tử
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TOP 5 LÝ DO 

GÓI DỊCH VỤ PCI 

SAQ - AoC - CoC

- Tư vấn hoàn thành bộ câu hỏi tự đánh 
giá xác nhận tuân thủ theo nhóm đối 
tượng đánh giá (SAQ - A, B, C, D)

- Tư vấn hoàn thành tuân thủ AoC

- Cấp chứng chỉ tuân thủ PCI

- Đánh giá khoảng cách PCI

- Khắc phục khoảng cách PCI 

- Thu hẹp khoảng cách PCI 

- External ASV Scanning

- Internal ASV Scanning

- External ASV Scanning

Đánh giá - khắc phục và thu hẹp 
khoảng cách PCI
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Dành cho trung gian thanh toán, doanh nghiệp chấp nhận thẻ tín dụng 
nhưng không lưu trữ dữ liệu thẻ

 Thấp hơn 20K 
giao dịch / năm 

SecureTrust và Crossbow Labs được yêu thích tại thị trường Việt Nam

 Từ 20K đến 1M 
giao dịch / năm 

 Từ 1M đến 6M 
giao dịch / năm 

Chứng chỉ quốc tế được công 
nhận rộng rãi bởi các hãng thẻ và 
các Ngân hàng, đối tác toàn cầu.

Tư vấn chính xác và đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu kết nối của 

Ngân hàng và các hãng thẻ.

Đánh giá trực tiếp dựa trên nền 
tảng công nghệ tiên tiến của hãng 

và hỗ trợ bởi các chuyên gia có 
kinh nghiệm đầu ngành.

Giải pháp và dịch vụ an ninh bổ 
trợ sẵn sàng nhằm hỗ trợ chủ thể 

được đánh giá thu hẹp khoảng 
cách an ninh nhanh chóng.

Chi phí trọn gói và tiết kiệm.
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- Internal ASV Scanning

- Application (Web/ Non-web)

- Internal & External Network

- Database Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

ASV Scanning

Dịch vụ kiểm thử theo cấp độ

(Gói dịch vụ mang tính phổ quát, tham khảo và có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế)

Theo yêu cầu

For more information: www.securetrust.vn
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