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Hơn 8.4 tỷ

Mật khẩu đã bị lộ

1 vụ rò rỉ dữ liệu có tên RockYou2021 vào năm 2021Trong

Theo Risk Based Security, 2021.



Hơn 80%
Vụ rò rỉ dữ liệu xuất phát từ sự bất cẩn trong việc 

bảo vệ mật khẩu

Theo Báo cáo rò rỉ dữ liệu thực hiện bởi Verizon, 2022



Giải pháp

Thay đổi mật khẩu thường 
xuyên

Theo dõi các vụ rò rỉ dữ liệu

Mã hóa mật khẩu

Đặt mật khẩu mạnh bằng cách: Không sử dụng lại mật khẩu

Tránh sử dụng các cụm từ phổ 
biến hoặc chuỗi các chữ cái dễ 
nhớ trên bàn phím

Tăng độ dài

Dùng nhiều ký tự khác nhau: 
chữ cái in hoa và in thường, số 
và ký tự đặc biệt



Kết hợp nhiều giải pháp?
Hoặc chỉ cần một giải pháp duy nhất

Sử dụng một Trình quản lý mật khẩu



“Trình quản lý mật khẩu cho phép người 
dùng lưu trữ, khởi tạo và quản lý mật khẩu 
cho các ứng dụng trên thiết bị và dịch vụ 
trên môi trường mạng.”

Theo Wikipedia




Lợi ích của 
việc sử 
dụng Trình 
quản lý 
mật khẩu

Không cần ghi nhớ tất cả mật khẩu

Tăng cường bảo mật cho danh tính cá nhân

Tự tạo mật khẩu mạnh cho các tài khoản

Bảo vệ mật khẩu khỏi các vụ xâm phạm dữ liệu và tấn công mạng

Phương pháp quản lý tiết kiệm thời gian

Chia sẻ mật khẩu an toàn

Đồng bộ hóa trên mọi thiết bị và hệ điều hành



Giải pháp của chúng tôi

Còn mang đến nhiều tiện ích hơn

Với Locker, dữ liệu của bạn sẽ luôn an toàn

Không chỉ giúp người dùng quản lý mật khẩu và danh tính cá nhân, 

chúng tôi còn bảo vệ những dữ liệu khác như thẻ thanh toán, ghi chú 

bí mật, và chuỗi khóa bảo mật ví tiền điện tử.

LOCKER PASSWORD MANAGER

https://locker.io/
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Locker hoạt động như thế nào?

Master Password là chìa khóa duy nhất để mở kho dữ liệu lưu trong Locker

1 2 3

Lưu trữ mật khẩu và các dữ 
liệu khác một cách an toàn

Locker giúp bạn lưu trữ nhiều 
loại dữ liệu như mật khẩu, 

thông tin cá nhân, thẻ thanh 
toán, ghi chú bí mật và chuỗi 
khóa bảo mật ví tiền điện tử 

trong một kho dữ liệu mã hóa. 
Không ai có thể truy cập kho 

dữ liệu này, ngoại trừ bạn.

Locker tự động điền thông 
tin đăng nhập của bạn vào 
website và điền biểu mẫu 
cho bạn chỉ trong tích tắc, 

trên mọi thiết bị.

Locker phát hiện mật khẩu 
yếu và bị lộ, từ đó cho phép 
người dùng tạo mật khẩu 

mạnh hơn để ngăn chặn tấn 
công mật khẩu.

Tăng cường bảo mật cho 
mật khẩu

Tự động điền thông tin 
đăng nhập và biểu mẫu



Tính bảo mật và minh bạch của Locker

1 Mã hóa cấp quân đội

Locker sử dụng mã hóa AES-256 bit và PBKDF2 để bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi tin tặc.

2 Kiến trúc không kiến thức

Locker bảo mật từ trong thiết kế. Với kiến trúc không kiến thức (zero-knowledge), kể cả đội ngũ phát triển 
Locker cũng không thể truy cập Master Password hay bất cứ dữ liệu nào của người dùng.

3 Kiểm thử bảo mật và Bug Bounty

Locker được kiểm thử xâm nhập bởi các chuyên gia hàng đầu và cộng đồng chuyên gia bảo mật trên nền 
tảng WhiteHub Bug Bounty.



Thêm phần tiện lợi với 


các công cụ tích hợp trong Locker

1 Trình tạo mật khẩu

Locker tự động tạo mật khẩu mạnh nhanh chóng

2 2FA

Locker được xây dựng sẵn tính năng tạo mã xác thực hai yếu tố (2FA) để ngăn chặn 
đăng nhập trái phép

3 Trình kiểm tra độ mạnh mật khẩu

Locker định kỳ kiểm tra và báo cáo độ mạnh mật khẩu của bạn 
trong chu kỳ đó.

4 Máy quét rò rỉ dữ liệu

Locker quét các web tối để tìm thông tin các vụ rò rỉ dữ liệu. Nếu phát hiện mật 
khẩu bị rò rỉ, Locker sẽ gửi thông báo để người dùng kịp thời đổi mật khẩu.



Locker 
cho 
doanh 
nghiệp

01

02

Security dashboard (tạm dịch: Bảng quản trị 
bảo mật) là tính năng dành riêng cho Locker 
doanh nghiệp. Dashboard này cho phép người 
dùng quan sát tình trạng bảo mật mật khẩu 
của doanh nghiệp, kể cả khi mật khẩu được tạo 
bởi các thành viên khác nhau. Cụ thể, các thông 
tin trên dashboard bao gồm

 Các thành viên đang sử dụng mật khẩu yế
 Mật khẩu bị l
 Trạng thái tuân thủ chính sách mật khẩu 

trong doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể cài 
đặt và tùy chỉnh các chính sách mật khẩu 
trong phiên bản này của Locker.

Locker cho doanh nghiệp giúp nhà quản trị 
giao vai trò và quyền hạn cho nhân viên. Cụ thể, 
nhà quản trị có thể

 Giao vai trò cho người dùng khác (thành 
viên, quản trị viên, nhà quản lý cấp cao

 Kiểm soát quyền hạn truy cập một số tệp cụ 
thể, tệp được chia sẻ, hoặc quyền hạn của 
người dùng

Security dashboard

Quản lý người dùng



Locker 
cho 
doanh 
nghiệp

03

04

Locker doanh nghiệp cho phép người dùng đề 
ra chính sách mật khẩu tuân thủ tiêu chuẩn 
công nghiệp cho công ty của mình. Với Locker, 
bạn có thể

 Chặn tài khoản nếu đăng nhập thất bạ
 Chặn đăng nhập từ địa chỉ IP không xác địn
 Đặt tiêu chuẩn độ mạnh tối thiểu cho mật 

khẩu và kho dữ liệu

Locker doanh nghiệp cung cấp một nhật ký 
hoạt động toàn diện để bạn có thể theo dõi các 
hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến bảo mật 
của nhân viên công ty. Nhà quản trị có thể xem

 Thay đổi trong các tệp được chia s
 Thay đổi trong vai trò và quyền hạ
 Thông báo các hoạt động quan trọng khác

Quản lý chính sách

Nhật ký hoạt động



Giá

Người dùng/tháng*

 Tất cả các tính năng 
trong bản Fre

 Kho lưu trữ không giới 
hạ

 Trình kiểm tra độ mạnh 
mật khẩ

 Cảnh báo mật khẩu yế
 Máy quét rò rỉ dữ liệ
 Truy cập khẩn cấ
 Chia sẻ mật khẩu an toàn

30,000

Premium

*Chỉ dành cho gói mua theo năm. 

Gói mua theo tháng có giá 

116,000 VNĐ/tháng.

Family 
Discount

 Tất cả các tính năng 
trong bản Fre

 Kho lưu trữ không giới 
hạ

 Trình kiểm tra độ mạnh 
mật khẩ

 Cảnh báo mật khẩu yế
 Máy quét rò rỉ dữ liệ
 Truy cập khẩn cấ
 Chia sẻ mật khẩu an 

toàn

*Chỉ dành cho gói mua theo 
năm. Gói mua theo tháng có 
giá 232,000 VNĐ/tháng.

 Kho lưu trữ mật khẩu và 
các dữ liệu khác trên 
nhiều thiết b

 Tự động đăng nhậ
 Tự động điền biểu mẫ
 Đăng nhập qua FaceID 

hoặc TouchI
 Trình tạo mật khẩu 

mạnh

0 VNĐ VNĐ

Free

contact@locker.io

 Tất cả tính năng trong 
bản Premiu

 Security Dashboar
 Quản lý người dùn
 Quản lý chính sác
 Nhật ký hoạt động

Liên hệ

Business

6 người dùng/tháng*

140,000VNĐ

mailto:contact@locker.io


Các nền tảng hỗ trợ



Locker Password Manager

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
contact@locker.io


