
 

 

CÔNG TY HLS VÀ AN NINH MẠNG ISRAEL 2020 

(14-15/9/2020 – SỰ KIỆN ONLINE) 

STT Công ty Giải pháp Lĩnh vực/đối tượng ứng dụng 

1 Cellebrite 

(nhà tài trợ bạch kim) 

- Hệ thống tình báo kỹ 

thuật số 

- Quốc phòng và thu thập thông 

tin tình báo 

- Chấp pháp 

- Giải pháp doanh nghiệp 

2 Mifram Security 

(nhà tài trợ bạch kim) 

- Giải pháp an ninh hữu 

hình 

- Lực lượng quân đội và an ninh 

nội địa 

- Cơ quan chấp pháp 

- Nhà tích hợp hệ thống qui mô 

lớn 

- Cơ quan nhà nước và tư nhân 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu 

3 Check Point 

(nhà tài trợ vàng) 

- An ninh mạng - An ninh mạng 

- Bảo mật điện toán đám mây 

- Bảo mật hệ thống 

- Bảo mật thiết bị di động 

- Bảo mật điểm cuối 

- Quản lý an toàn 

4 Rayzone Group Ltd. 

(nhà tài trợ vàng) 

- Giải pháp thông tin 

tình báo 

- Trung tâm điều tra và thu thập 

tình báo 

- Hệ thống từ xa 

- Hệ thống lân cận 

- Hệ thống phòng vệ và cơ sở 

hạ tầng 

5 Toka 

(nhà tài trợ vàng) 

- Công nghệ thu thập 

thông tin tình báo, 

phòng thủ mạng tích 

hợp 

- Thu thập tình báo 

- Hệ thống phòng thủ mạng 

6 Agent Vi - Phân tích video toàn 

diện sử dụng AI 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 



 

7 Allot - Giải pháp an toàn hệ 

thống và thông tin tình 

báo 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

8 B. Rimon Agencies, Ltd. - Xe chuyên dụng và xe 

móc kéo đa tác dụng 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

9 Be Strategic Solutions - Nền tảng mô phỏng kỹ 

thuật số 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

10 Corsight AI - Nhận diện khuôn mặt - An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Giao thông công cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

11 Coverty Ltd. - Nền tảng giám sát 

chiến thuật tổng hợp 

- Cơ quan chính phủ 

12 El-Far Electronic 

Systems 2000 Ltd. 

- PIDS 

- Ngoại vi  

- Cơ sở hạ tầng trọng 

yếu 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Cơ quan chính phủ 



 

- Hàng rào thông minh 

- Cảm biến 

- Phát hiện xâm nhập 

- Giao thông công cộng 

 

13  GlobeKeeper - Nền tảng vận hành 

chiến thuật tương đương 

cấp độ quân sự 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

 

14 InfiniDome - Giải pháp bảo vệ GPS 

dành cho thiết bị bay 

điều khiển từ xa, xe tải 

và cơ sở trọng yếu 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

15 Insight Acoustic - Hệ thống tách giọng 

nói từ đám đông trong 

thời thực 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

 

16 IntellSiG - Hệ thống giám sát 

ngầm audio, video, 

GPS, TSCM 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

17 Laser Detect Systems - Giải pháp sáng tạo 

phát hiện chất nổ và ma 

túy 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

18 LeadSpotting - Giải pháp thu thập tình 

báo đảm bảo an ninh nội 

địa và quốc phòng 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

19 Magna BSP - Phân tích video 

- Xử lý hình ảnh 3D 

- AI 

- Học sâu 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Thành phố và đô thị an toàn 

20 MER Group - Tích hợp hệ thống đảm 

bảo an ninh nội địa 

- Giải pháp thông minh 

- Thành phố và đô thị an toàn 

21 METIS - Nền tảng thu thập tình 

báo và dự đoán 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ quan chính phủ 



 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

22 MS TECHNOLOGIES - Công nghệ cảm biến 

và phát hiện rủi ro 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Thành phố và đô thị an toàn 

23 MTtech - Ứng dụng di động và 

cảm biến 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

24 Netline - Chống thiết bị nổ tự 

chế điều khiển bằng 

sóng vô tuyến 

- Chống thiết bị bay điều 

khiển từ xa 

- Phá sóng liên lạc 

- Giải pháp dành cho trại 

giam 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

25 Octopus Systems - Ứng dụng di động và 

phần mềm kiểm soát & 

điều khiển 

- Đô thị và thành phố an toàn 

26 OneView - Platform for the 

acceleration of imagery 

analytics 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 



 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng  

- Đô thị và thành phố an toàn 

27 OUTLOCKS - Outdoor access control - Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

28 Pro4tech - Hệ thống giám sát 

chiến thuật 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng  

- Đô thị và thành phố an toàn 

29 Reshet Graf LTD - Xác định danh tính 

bằng hồng ngoại, nhiệt 

độ 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng  

30 Safer Place - Nền tảng phát hiện, ghi 

lại và lập tư liệu các 

hành vi vi phạm an toàn 

giao thông 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

31 SAN Ltd – Tactical 

Breaching 

- Đột nhập chiến thuật, 

xâm nhập cưỡng chế, 

dụng cụ phá cửa và giải 

cứu 

- Lực lượng quốc phòng 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

32 ScoutCam - Camera – micro tùy 

chỉnh theo nhu cầu, giải 

pháp AV hình-tiếng phát 

trực tiếp 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Giao thông công cộng 

33 SeeTrue AI - Rà quét sử dụng AI tại 

chốt kiểm tra an ninh  

- An ninh sân bay và cảng biển 

34 SensoGuard - Thiết bị dưới mặt đất 

phát hiện đột nhập vòng 

ngoài sử dụng cảm biến 

địa chấn 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 



 

- Đô thị và thành phố an toàn 

35 Septier Communications 

Ltd. 

- Hệ thống an ninh trên 

thiết bị di động và an 

ninh mạng 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

36 Silver Shadow - Súng, thiết bị bắn 

quanh góc 

- Giải pháp chiến thuật 

- Máy móc CNC dựa 

theo nhu cầu 

- Phân phối, tích hợp 

thiết bị chiến thuật 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

37 Viisights - Hệ thống nhận dạng 

hành vi phục vụ thu thập 

tình báo thời gian thực 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng  

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

38 Wave Guard 

Technologies Ltd. 

- Công cụ thu thập, phân 

tích dữ liệu lớn về địa 

điểm, vị trí từ mạng điện 

thoại di động 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

39 Beyond Security - Dung cụ tự động hóa 

thử nghiệm khả năng bị 

tấn công, sơ hở 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 



 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng  

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

40 Blaick - Tường lửa và cổng an 

toàn dựa trên công nghệ 

AI độc quyền chuyên 

săn lùng các mối hiểm 

họa 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Đô thị và thành phố an toàn 

41 Celestya - Hệ thống đào tạo nâng 

cao nhận thực về an 

ninh mạng Q-LOG 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

42 CommuniTake 

Technologies Ltd. 

- Nền tảng đảm bảo an 

toàn ở cấp độ quân sự 

dành cho thiết bị di động 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

43 Comsec - Đánh giá và thử 

nghiệm mức độ an toàn, 

phòng ngự chủ động, 

GRC, quản trị dịch vụ, 

huấn luyện và đào tạo 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

44 ContextSpace Solutions 

Ltd 

- Hệ thống quản lý 

thông tin riêng ISO/IEC 

27701 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 



 

- Đô thị và thành phố an toàn 

45 Cyberbit - Nền tảng huấn luyện 

an ninh mạng  

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

46 Deceptive Bytes - Nền tảng công nghệ 

đánh lừa mạng đầu cuối 

(endpoint deception 

technology) 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

 

47 Empow - Hệ thống phát hiện đòn 

tấn công mạng, tự động 

điều tra và giảm thiểu 

thiệt hại trong thời gian 

thực 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

 

48 FirstPoint Mobile Guard - An toàn mạng toàn 

diện (all-in-one) cho 

thiết bị di động sử dụng 

sim 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Đô thị và thành phố an toàn 

49 Intezer - Công nghệ lần tìm 

nguồn gốc và ứng phó 

hiệu quả với phần mềm 

độc hại  

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

 

50 KELA Group - Công nghệ và dịch vụ 

giám sát Darknet nhằm 

ngăn chặn các đòn tấn 

công mạng tiềm ẩn 

- Cơ quan chính phủ 

 

51 MinerEye - Quy trình tự động quản 

trị dữ liệu dựa trên AI và 

học máy  

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Lực lượng quốc phòng 



 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

52 Morphisec - Phòng vệ chủ động 

điểm cuối chống lại đòn 

tấn công không dùng 

tệp, APTs, phần mềm 

tống tiền, lỗ hổng 0-day, 

khai thác quan trang 

web 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Đô thị và thành phố an toàn 

53 Reblaze - Phòng vệ điện toán 

đám mây dành cho ứng 

dụng web và API 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

 

54 Reposify - Phát hiện và khắc phục 

sơ hở mạng Internet 

chưa được biết đến 

trong thời gian thực 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

- Giao thông công cộng 

55 ReSec Technologies - Phòng chống nguy cơ 

từ phần mềm tệp độc hại 

đã biết và chưa biết đến 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 

56 Safe-T - Nền tảng điều phối 

truy cập ngoại vi 

- An ninh sân bay và cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Dịch vụ y tế và bệnh viện 



 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

57 Sasa Software - Giải giới và tái lập nội 

dung 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

 

58 Sepio Systems - Công nghệ phát hiện 

và làm lộ diện thiết bị 

truy cập không được cấp 

phép, đòn tấn công 

ngầm bằng phần cứng 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

 

59 Cobwebs 

(nhà tài trợ vàng) 

- Công nghệ thu thập và 

phân tích dữ liệu từ 

nhiều tầng mạng: truyền 

thông xã hội, web mở, 

dark và deep web 

- Chấp pháp 

- An toàn công cộng 

- Bảo mật doanh nghiệp 

- An ninh quốc gia 

- Định chế tài chính 

60 Rafael 

(nhà tài trợ vàng) 

- Giải pháp phòng vệ an 

ninh mạng 

 

61 ARTsys360 - Hệ thống chống thiết 

bị bay điều khiển từ xa, 

trang bị micro-radar 3D 

360 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

62 Digital Clues - Giải pháp tình báo, 

công nghệ thu thập và 

kết nối thông tin manh 

mối kỹ thuật số từ các 

nguồn mở  

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

63 NSO Shield - Giải pháp chống thiết 

bị bay điều khiển từ xa 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 



 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

64 Orchestra Group - Giải pháp giám sát, 

phát hiện và giảm nhẹ 

tác động các đòn tấn 

công mạng 

- VPT thế hệ mới thể 

hiện các kịch bản tấn 

công (APS) giúp tập 

trung nguồn lực và thời 

gian đối phó với các mối 

đe dọa an ninh mạng 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Bệnh viện và cơ sở y tế 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

65 RT LTA Systems Ltd - Khí cụ bay có tính cơ 

động cao thích hợp cho 

nhiệm vụ giám sát tầm 

trung, thông tin liên lạc 

và đảm bảo an ninh  

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

66 SeismicAI - Cảnh báo sớm động 

đất và dự đoán địa chấn 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Bệnh viện và cơ sở y tế 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

67 Seraphim Optronics - Cung cấp giải pháp - An ninh cảng hàng không và 



 

tích hợp và sản xuất hệ 

thống đa cảm biến quan 

sát ngày-đêm phục vụ 

mục đích quân sự và dân 

sự 

cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

68 Smufs Biometric 

Solutions 

- Giải pháp quản lý định 

danh và sinh trắc học di 

động 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

69 Spetrotec Ltd. - Khóa móc thông minh 

tự động đưa ra cảnh báo 

khi khóa bị chạm, mở 

hoặc di chuyển 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

70 ThirdEye Systems - Hệ thống nhận dạng 

hành vi phục vụ thu thập 

tình báo thời gian thực 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

71 Vicarius - Công cụ phát hiện rủi 

ro và hóa giải các mối 

đe dọa, dựa trên nền 

tảng điện toán đám mây 

và tiết kiệm chi phí 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 



 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Bệnh viện và cơ sở y tế 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

72 XTEND - Thiết bị bay điều khiển 

từ xa có thể bay lượn 

chính xác trong mọi bối 

cảnh, với hệ thống chiếu 

sáng giúp người sử dụng 

thực hiện nhiệm vụ phức 

tạp mà không có rủi ro 

- An ninh cảng hàng không và 

cảng biển 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

73 Commugen - Giải pháp đánh giá rủi 

ro an ninh mạng 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính  

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Cơ quan chính phủ 

74 Cyberpion - Giải pháp phát hiện 

vấn đề bảo mật- an ninh 

mạng tới từ các mối liên 

kết trực tiếp và gián tiếp 

xuyên suốt hệ sinh thái 

doanh nghiệp, nhằm 

mục đích kiểm soát 

những điểm dễ tổn hại 

và ngăn chặn những 

điểm yếu đó bị lợi dụng 

khai thác 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

75 L7 Defense - Giải pháp học máy tiên 

tiến chủ động bảo vệ 

APIs từ những phương 

thức tấn công mạng tính 

vi nhất, đồng thời lùng 

diệt những đòn tấn công 

zero-day mà không gây 

ra cản trở lưu thông dữ 

liệu 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 



 

 76 Suridata.ai - Giải pháp giúp nhận 

diện thông tin doanh 

nghiệp mang tính nhạy 

cảm và dữ liệu riêng tư 

trên khắp các nguồn lưu 

thông tin dữ liệu 

- Doanh nghiệp và định chế tài 

chính 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Bệnh viện và cơ sở y tế 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Đô thị và thành phố an toàn 

77 Checkmarx - Nền tảng bảo mật phần 

mềm toàn diện, thử 

nghiệm SAST and 

IAST, SCA, và đào tạo 

nâng cao kỹ năng an 

ninh mạng 

- Cơ sở hạ tầng trọng yếu và 

công nghiệp 4.0 

 

78 Jenovice - Hệ thống chiến thuật 

tần số vô tuyến điện 

phục vụ thu thập tình 

báo trong nhà và ngoài 

trời 

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 

- Giao thông công cộng 

79 Wintego - Giải pháp thông tin 

tình báo, thông tin mạng  

- Lực lượng quốc phòng 

- Cơ quan chính phủ 

- Chấp pháp và an toàn công 

cộng 


