CASE STUDY

Getfly CRM
Bảo mật phần mềm dịch vụ SaaS
với Bug Bounty
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Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang chuyển dịch xu hướng phát triển phần mềm từ On-premise*
sang mô hình phần mềm dịch vụ SaaS**. Không thể phủ nhận những lợi ích mà SaaS mang lại cho cả
doanh nghiệp cung cấp lẫn khách hàng sử dụng phần mềm.
Tuy nhiên, do được phân phối trên nền tảng web, những phần mềm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo
mật. Trong báo cáo sau đây, chúng tôi sẽ mô tả lại quá trình WhiteHub cùng GetFly CRM - doanh nghiệp
cung cấp phần mềm theo mô hình SaaS giải quyết bài toán bảo mật trong hệ thống của công ty.

Về công ty GetFly

Giới thiệu về GETFLY
Được thành lập và chính thức ra mắt thị trường vào năm
2012, GetFly là một trong những đơn vị cung cấp giải
pháp CRM hàng đầu tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện
tại. Sản phẩm của GetFly bao gồm các giải pháp lưu trữ
và quản lý thông tin khách hàng, dịch vụ SMS Marketing,
Email Marketing, đo lường KPIs, quản lý công việc và nhân

Ngành: Phần mềm dịch vụ
Giải pháp: CRM - quản lý
quan hệ khách hàng
Loại hình: Start-up công
nghệ, B2B

viên,.. Toàn bộ các giải pháp được tích hợp trực tiếp trên

Quy mô: 55 nhân sự

nền tảng website, có thể dễ dàng truy cập và sử dụng.

Nhân viên CNTT: 10

Tính đến thời điểm hiện tại, Getfly CRM đã có 2000+ khách

Số lượng khách hàng: 2000+

hàng là SMEs Việt tin tưởng lựa chọn đồng hành với kinh

doanh nghiệp

nghiệm triển khai 150+ ngành nghề khác nhau.

* Dạng phần mềm được khách hàng mua lại thông qua một giấy phép vĩnh viễn
** SaaS (Software-as-a-Service): mô hình phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa (như máy tính, smartphone, ..) mà phí dịch vụ
được tính theo tháng thay vì phải thanh toán một khoản lớn để mua bản quyền sử dụng.
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Thách thức của GETFLY
Giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào khác, Getfly có nghĩa
vụ phải bảo mật thông tin của hơn 2000 doanh nghiệp là khách
hàng của công ty. Bên cạnh đó, là một công ty cung cấp giải
pháp CRM, Getfly phải lưu trữ dữ liệu khách hàng của chính
những doanh nghiệp sử dụng Getfly CRM. Như vậy, số lượng
thông tin mà Getfly cần phải bảo vệ là vô cùng lớn. Nếu những
thông tin này bị lộ ra ngoài, công ty sẽ phải chịu những tổn thất
nghiêm trọng về uy tín với đối tác và khách hàng, doanh thu và
khả năng phát triển cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Ông Vũ Hoàng Duy
CTO GetFly
“Thông tin khách hàng là trái
tim của doanh nghiệp”
“Thách thức lớn nhất của
Getfly về bảo mật là phải bảo
vệ tuyệt đối thông tin của
khách hàng với khối lượng
database khổng lồ.”

Ngoài ra, là một start-up công nghệ có đà tăng trưởng nhanh, Getfly vẫn thường xuyên nâng cấp
phần mềm và vá lỗi định kỳ theo tuần, theo tháng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng. Do đó,
những lỗi bảo mật có thể phát sinh mà đội ngũ IT không thể kiểm soát được. Đó là lí do hệ thống của
Getfly cần được kiểm thử bảo mật thường xuyên sau mỗi lần nâng cấp để tránh những cuộc tấn công
khai thác lỗ hổng.
Trước khi sử dụng nền tảng WhiteHub, sản phẩm của GetFly chủ yếu được kiểm thử bảo mật bởi chính
đội ngũ IT của công ty. GetFly luôn cố gắng trau dồi đào tạo đội ngũ IT thông qua những buổi training
nội bộ định kỳ cũng như các khóa học ngắn hạn về bảo mật. Nhưng do sự hạn chế về mặt chuyên môn,
đội ngũ IT chỉ có thể phát hiện được những lỗi bảo mật cơ bản, không chuyên sâu. GetFly cần một giải
pháp mạnh mẽ hơn.

Do được phân phối dưới dạng SaaS, hệ thống CRM của Getfly cũng phải đối mặt với các
nguy cơ bảo mật đến từ tin tặc như tất cả các ứng dụng web khác, bao gồm các cuộc
tấn công DDoS, nhiễm mã độc, mã thực thi từ xa,...
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Giải pháp
Chúng tôi rất có duyên đã gặp được
WhiteHub - đây là nền tảng giúp Getfly có
thể kết nối với các chuyên gia đầu ngành

Về chương trình

về bảo mật. Từ đó tìm ra các vấn đề mà
bản thân nhân viên IT của Getfly không
thể nào tìm ra được

Khởi tạo: 23/1/2019
Loại hình: Bí mật (private)

- Ông Vũ Hoàng Duy, CTO GetFly

Phạm vi: Website https://dev.

Chương trình Bug Bounty của GetFly được công bố trên
nền tảng WhiteHub vào ngày 23/1/2019. Để đảm bảo

getflycrm.com/
Số chuyên gia tìm lỗi: 10

an toàn cho các thông tin nhạy cảm của khách hàng

Số lỗ hổng tìm thấy: 32

doanh nghiệp, GetFly lựa chọn chương trình Bug Bounty

Tổng số báo cáo đã được

bí mật (private). Đây là loại chương trình mà GetfFly có

trao thưởng: 16

toàn quyền kiểm soát tính riêng tư của các thông tin về
sản phẩm kiểm thử. Ngoài ra, private Bug Bounty cho
phép GetFly lựa chọn và mời những chuyên gia uy tín và
tài năng nhất trên nền tảng WhiteHub kiểm thử cho ứng
dụng SaaS của mình.
Các chuyên gia đã xâm nhập vào môi trường kiểm thử được cung cấp bởi GetFly và rà soát toàn bộ
những lỗi có thể gây nguy hiểm cũng như tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng trong hệ thống.

Các chuyên gia của WhiteHub đã
báo cho chúng tôi những lỗ hổng đầu
tiên ngay từ khi chưa ký hợp đồng. Tôi
rất hài lòng về sự nhiệt tình cũng như
kiến thức sâu rộng của cộng đồng chuyên
gia trên WhiteHub.
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Kết quả
sau 1 tháng triển khai

32

Sau chưa đầy một tháng triển khai, tổng cộng có 32 lỗ hổng đã được phát
hiện và 16 lỗ hổng được trao thưởng. Trong đó, có 8 lỗ hổng được đánh giá
ở mức độ cực kỳ nguy hiểm (Critical) và 8 lỗ hổng được đánh giá độ nguy

lỗ hổng được
tìm thấy

hiểm cao (High). SQL Injection là một trong những lỗi được ưu tiên hàng
đầu để tập trung bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của Getfly CRM.

Số lỗ hổng bảo mật trên Getfly xếp theo mức độ nguy hiểm

20

Chú thích:
16

16

báo cáo được
trao thưởng

Info: Lộ thông tin hệ thống,
không gây hậu quả trực tiếp

15

Low: Mức độ nguy hiểm thấp
10

8

8

Medium: Mức độ nguy hiểm vừa
High: Mức độ nguy hiểm cao

5

Critical: Cực kì nguy hiểm, có
thể gây hậu quả nghiêm trọng
cho toàn bộ hệ thống

0
Info

Low

Medium

High

Critical

Từ 23/01/2019 tới 21/02/2019

Đội ngũ chuyên gia của WhiteHub đã giúp GetFly tìm ra những lỗ hổng đã tồn
tại từ rất lâu nhưng chưa được phát hiện. Chính chúng tôi cũng không thể tưởng
tượng được trong hệ thống lại tồn tại những vấn đề như vậy.
Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ của WhiteHub và luôn sẵn sàng giới thiệu
WhiteHub cho những người xung quanh nếu họ có nhu cầu vì đây là một nền
tảng tốt, lại do người Việt phát triển và mức chi phí rất dễ chịu với mọi đối tượng.

Ông Vũ Hoàng Duy
CTO GetFly

Với SQL Injection, tin tặc có thể truy cập một phần hoặc toàn bộ dữ liệu trong hệ thống. Mọi vụ lùm xùm liên quan tới “lộ dữ liệu người dùng” ít
nhiều đều dính dáng tới SQL Injection.
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Kết luận
Với phương pháp Bảo Mật Cộng Đồng Crowdsourced Security, WhiteHub đã cùng
GetFly giải quyết bài toán bảo mật trong một
khoảng thời gian ngắn với chi phí hợp lý nhất.
Trung bình Getfly chỉ phải chi trả vài triệu đồng
cho mỗi lỗ hổng. So với phương thức thuê đội ngũ
pentest truyền thống, chi phí có thể lên dao động
từ 10.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ/lỗ hổng.
Tích hợp WhiteHub vào vòng đời phát triển sản phẩm
SaaS sẽ giải quyết bài toán bảo mật cho doanh nghiệp
một cách nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh và xa hơn mà không phải lo lắng về vấn đề bảo mật.

Xem thêm case study:
whitehub.net/customers

Về WhiteHub

Tìm hiểu thêm:

WhiteHub là một sản phẩm của Công ty cổ phần CyStack

whitehub.net/get-started

Security, cung cấp nền tảng công nghệ giúp các doanh

DEMO sản phẩm:

nghiệp có thể tiếp cận cộng đồng hàng trăm chuyên gia
bảo mật từ khắp mọi nơi, giúp tìm kiếm các lỗ hổng bảo

whitehub.net/demo

mật trong sản phẩm và hệ thống của doanh nghiệp, bao

Thông tin liên hệ:

gồm những lỗ hổng mà các công cụ tự động hay các dịch

contact@cystack.net

vụ truyền thống không phát hiện được.

0247 109 9656
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