
 

 

Truy cập an toàn từ xa trong các doanh nghiệp đòi hỏi cần có một giải pháp toàn diện và 

dễ dàng thực hiện, cho phép các nhân viên truy cập vào máy tính văn phòng của họ từ bất 

kỳ nơi nào trên thế giới. 

TRUY CẬP TỪ XA “THỰC THỤ” 

Ứng dụng SecureDesktop cho phép nhân viên kết nối và tương tác liên tục với máy tính 

đặt tại văn phòng thông qua internet. Ứng dụng này cho phép nhân viên xem và điều khiển 

từ xa đối với một máy tính đã được kết nối, như thể họ đang trực tiếp ngồi trước máy tính 

đó. Bằng cơ chế điều khiển từ xa – một cơ chế điều khiển từ xa thực thụ, người dùng có 

thể điều khiển chuột, bàn phím và sử dụng máy tính mà họ đã kết nối, giống như khi họ 

đang ở văn phòng. 

 

KHẢ NĂNG TRUY CẬP TỪ MỌI THIẾT BỊ 

Ứng dụng SecureDesktop có thể dễ dàng kết nối thông qua mạng 3G, 4G, mạng không dây 

và mạng có dây, cho phép người dùng truy cập từ xa một cách nhanh chóng và tức thì vào 

các tệp và ứng dụng trên máy tính của họ. SecureDesktop được hỗ trợ trên Windows, Mac, 

Android và iOS, cho phép các doanh nghiệp, tổ chức thiết lập quyền truy cập từ xa vào bất 

kỳ máy tính nào tại nơi làm việc mà không cần đến VPN. 

 

NHIỀU TÍNH NĂNG BẢO MẬT CAO 

Sau khi đăng nhập, SecureDesktop sẽ thiết lập kết nối an toàn giữa thiết bị của người dùng 

và máy tính truy cập từ xa. Mọi kết nối của cả hai chiều đều bảo mật và đáng tin cậy, với 

tiêu chuẩn mã hóa TLS và AES 256 bit. Nói cách khác, tính năng xác thực 2 yếu tố đã được 

gói trọn trong SecureDesktop. 

Nhân viên có thể sử dụng các thiết bị khác nhau để truy cập vào nhiều máy tính từ xa, và 

tất cả đều được cung cấp chứng chỉ số. Nhờ đó, SecureDesktop đảm bảo rằng mỗi một 

người dùng chỉ có thể điều khiển máy tính của chính họ và không thể điều khiển được máy 

tính khác



 

 

 

BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP 

Khi sử dụng ứng dụng SecureDesktop, máy 

tính đặt tại nơi làm việc sẽ hiển thị màn hình 

đen cùng một dấu hiệu cho biết máy tính này 

hiện đang được điều khiển từ xa. Tính năng này 

giúp ngăn chặn những người không được phép 

xem dữ liệu, ngay cả khi máy tính đích kết nối 

đang được đặt trong một văn phòng làm việc có 

không gian mở. SecureDesktop cũng ngăn chặn 

nguy cơ người dùng vô tình làm rò rỉ những 

thông tin có giá trị của công ty.  

 

 

❖ Người dùng không thể sao chép và dán thông tin qua lại giữa máy tính văn phòng 

và máy tính cá nhân 

❖ Người dùng không thể chuyển tệp từ máy tính văn phòng sang thiết bị cá nhân của 

họ 

❖ Khi đóng ứng dụng, tất cả dữ liệu sẽ tự động bị xóa 

 

AN TOÀN LÀM VIỆC TỪ XA CHỈ VỚI 2 CÚ NHẤP CHUỘT 

Chỉ với hai cú nhấp chuột, nhân viên có thể truy cập vào máy tính văn phòng bằng máy 

tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động cá nhân. Sau khi kết 

nối, màn hình của máy tính văn phòng sẽ được hiển thị, người dùng có thể điều khiển chuột, 

bàn phím và làm việc trên máy tính đó giống như khi đang ngồi trực tiếp trước máy tính ở 

văn phòng. SecureDesktop có kích thước rất nhỏ, cung cấp hình ảnh và âm thanh chất 

lượng cao, ngay cả với băng thông thấp. 

 

THỜI GIAN TRIỂN KHAI DƯỚI 1 GIỜ 

SecureDesktop cung cấp cho quản trị viên công nghệ thông tin một công cụ dễ dàng để 

thiết lập môi trường làm việc từ xa. Ứng dụng này không yêu cầu sửa đổi cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin hiện có, không yêu cầu cài đặt VPN hoặc RDP. Quá trình triển khai 

sẽ được hoàn tất trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. 

 

 

 

Đang sử dụng Kết thúc sử dụng 

(ngắt kết nối) 



 

 

DỄ DÀNG TỔ CHỨC 

Quản trị viên công nghệ thông tin có thể dễ dàng thêm người dùng bằng cách chuyển tiếp 

một đường dẫn URL mời họ kết nối đến ứng dụng SecureDesktop. SecureDesktop cho 

phép quản trị viên quản lý cụ thể người dùng trong nhóm, cài đặt vai trò và quyền truy cập 

của họ. Nhân viên có thể khởi chạy phiên làm việc từ xa tới máy tính làm việc của mình 

và thao tác từ bất kỳ nơi nào có kết nối Internet. 

 

GIẢM THIỂU RỦI RO, TIẾT KIỆM CHI PHÍ 

Việc truy cập vào mạng lưới công ty từ một thiết bị ở xa ngoài nằm phạm vi quản lý của 

doanh nghiệp sẽ tiềm tàng rất nhiều nguy cơ. Điều mà một doanh nghiệp không mong 

muốn nhất chính là việc nhân viên vô tình đưa vi-rút và phần mềm độc hại vào máy tính, 

hoặc tệ hơn là gây ra những lỗi nghiêm trọng khiến cho doanh nghiệp gặp phải rủi ro. Với 

SecureDesktop, những rủi ro này đều được giảm thiểu đến mức tối đa bằng một lớp bảo 

mật cho phép nhân viên làm việc từ xa một cách an toàn. Bên cạnh đó, sử dụng 

SecureDesktop còn góp phần tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như chi phí cung cấp máy tính 

xách tay của công ty cho nhân viên, v.v. 

 

 

HTTPS://TELEWORKING.VN 

Bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn về giải pháp của chúng tôi? Hãy liên hệ với chúng tôi qua: 

info@teleworking.vn | https://teleworking.vn | Hot-line: 0366 496 399 

mailto:info@teleworking.vn
https://teleworking.vn/

