
Tự động Phát hiện và Vá Lỗ hổng Phần mềm

Chỉ một thiết bị không được vá lỗi cũng có thể 
khiến toàn bộ hệ thống CNTT của bạn gặp rủi ro.

Quản lý Bản vá của TeamViewer là giải pháp tích hợp 
của bạn để phát hiện và vá lỗi các phần mềm lỗi thời 
và dễ bị tấn công. Giữ cho hệ thống CNTT của bạn 
luôn cập nhật và an toàn bằng cách tự động đánh 
giá, kiểm tra và áp dụng các bản vá cho các ứng dụng 
của hệ điều hành Windows và bên thứ ba.

Quản lý Bản vá của TeamViewer

Bản cập nhật Windows
Luôn cập nhật các thiết bị Windows của 
bạn bằng cách quản lý và triển khai các bản 
cập nhật Windows từ một vị trí trung tâm.

Các Chính sách Tùy chỉnh
Bạn có thể định nghĩa các chính sách riêng 
biệt để phù hợp với những nhu cầu đa dạng 
của những người dùng cuối, toàn bộ các 
phòng ban hoặc các đối tượng khách hàng 
khác nhau của bạn.

Các ứng dụng của bên thứ ba
Đừng để hệ thống CNTT của bạn gặp rủi ro khi 
chỉ tập trung vào các bản cập nhật của hệ điều 
hành. Tự động theo dõi và triển khai các bản vá 
cho các ứng dụng của bên thứ ba.

Tự động hóa
Tự động hóa quá trình vá lỗi của bạn! Tự 
động phát hiện và vá các lỗ hổng trên phần 
mềm và hệ điều hành.
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Toàn diện và Dễ sử dụng
Việc vá lỗ hổng phần mềm không cần 
phải phức tạp
Với Quản lý Bản vá của TeamViewer, bạn và các 
nhân viên của mình không cần phải dành nhiều giờ 
để làm quen với một giải pháp phức tạp. 

Chúng tôi mang đến một giải pháp dễ sử dụng mà 
vẫn toàn diện và hiệu quả. 

Xem trạng thái cập nhật của thiết bị và tất cả các 
bản vá có sẵn từ một vị trí thuận tiện

Các ứng dụng của bên thứ ba được hỗ trợ
Quét hoặc nhấp vào mã QR để xem hàng trăm 
ứng dụng của bên thứ ba được hỗ trợ.

Quản lý Bản vá một phần của sản phẩm 
TeamViewer Monitoring & Asset Management 
của chúng tôi

Remote Management
TeamViewer

https://www.teamviewer.com/vi/remote-management/?utm_source=PatchManagement-OP-vi&utm_medium=PDF


Đưa Hệ thống CNTT của bạn lên một Tầm cao Mới.

Dùng thử TeamViewer Remote Management MIỄN PHÍ trong 14 ngày!

Bạn còn câu hỏi nào không? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Đức       +49 (0) 7161 60692 50      
Vương Quốc Anh  +44 (0) 20 8099 7265       
Việt Nam   +84 936 362 158

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Đức

Hãy liên hệ với 
chúng tôi!

Chúng tôi rất sẵn sàng 
hỗ trợ bạn.
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