GIỚI THIỆU VỀ VNETWORK

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng tại
Việt Nam. Mang đến giải pháp & dịch vụ CNTT an toàn và tiết kiệm
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GIỚI THIỆU VỀ VNETWORK

VNETWORK là Công ty CNTT chuyên cung cấp các giải
pháp về hạ tầng, truyền tải và bảo mật an ninh mạng.
Với định hướng phát triển rõ ràng, VNETWORK là đơn vị
tiên phong trong việc ứng dụng và chuyển giao công
nghệ tiên tiến với các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế tại Việt
Nam.

GIỚI THIỆU VỀ VNETWORK

Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi nhu cầu của khách 3hàng

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Giải Pháp Lưu Trữ và Truyền Tải Dữ Liệu

CDN/ Multi CDN
(Content Delivery
Network)

Transcoder
(Mã hóa và chuyển đổi
tập tin media)

Cloud Storage
(Lưu trữ dữ liệu)

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Giải Pháp Bảo Mật

Anti DDOS

WAF

SECUMAIL/
Receive Guard
(Email Security)

DRM

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Dịch Vụ Tư Vấn & Cung Ứng Hạ Tầng

Public Cloud

Private Cloud

Hosting

Colocation

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Dịch Vụ Tư Vấn và Phát Triển Website, Ứng Dụng

Apps

Website

VNCDN – TỔNG QUAN
VNCDN của VNETWORK là một trong những hệ thống CDN hàng đầu Châu Á
với hơn 280 PoPs trải dài hơn 32 quốc gia trên toàn thế giới

VNCDN – TỔNG QUAN
“Không ngừng nâng cấp hệ thống
mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng”
Chịu tải hơn 3,000,000 CCU cùng lúc.
Tổng dữ liệu truyền tải trong nước mỗi tháng hơn 180PB.
Băng thông trong nước hơn 3Tbps.
Hệ thống đáp ứng 6 tỷ request cùng lúc.
Hỗ trợ nhiều định dạng video, tương thích mọi định dạng, thiết bị.
Theo dõi hiệu suất hoạt động thông qua hệ thống phân tích.

VNCDN - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Hệ thống VNCDN được chuẩn hoá với các server tiên tiến, thông số cụ thể:

➢ DELL R740XD
• Swift Delivery Appliance (DA)
• PowerEdge R740XD XL Chassis
• Dual Intel Xeon Silver 4214 2.2G
• 2x600GB SAS 2.5" Hot-plug Hard Drive
• 24x1.8TB SSD 2.5" Hot-plug Hard Drive
• 16x16GB RAM- 1xIntel QP 1Gb

VNCDN - CƠ SỞ HẠ TẦNG

Được đặt tại các trung tâm dữ liệu:
➢ VNPT Hà Nội và Hồ Chí Minh
➢ FPT Hà Nội và Hồ Chí Minh
➢ VIETTEL Hà Nội, Hồ Chí Minh và Bình Dương
➢ CMC Hà Nội, Hồ Chí Minh
➢ Mobifone Hồ Chí Minh

VNCDN – HIỆU SUẤT

Tỷ lệ hit > 99%

VNCDN – PHÂN TÍCH NÂNG CAO

VNCDN - PHÂN TÍCH NÂNG CAO

VNCDN – GIÁM SÁT HỆ THỐNG

Monitoring Network

VNCDN – HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Monitoring Network

VNCDN – HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Theo dõi độ trễ

Đảm bảo hiệu suất của hệ thống CDN

VNCDN – HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Hệ thống phân tích

TRANSCODING & DRM
- Hỗ trợ hơn 99% định dạng đầu vào và mã hóa
- Xử lý tự động theo yêu cầu chuyển mã của người dùng
- Mã hoá tập tin media sang nhiều định dạng và mọi độ phân giải: 240p, 360p, 720p,
1080p
- Giải pháp dành cho các doanh nghiệp media, OTT, tăng trải nghiệm cho người dùng

CLOUD STORAGE

- Mã hóa và bảo mật cao.
- Hỗ trợ nhiều giao thức RESTful API cho
phép người dùng chủ động sao lưu dữ
liệu chỉ cần có kết nối Internet.
- Upload dữ liệu thông qua phương thức
S3, FTP, WebDAV, File Browser

VNIS – HỆ THỐNG MULTI CDN

TỔNG QUAN VỀ VNIS

VNIS là hệ thống bảo mật nhiều lớp

với Multi CDN, WAF, tích hợp nền tảng
AI giúp tăng hiệu suất website và giải
quyết các vấn đề bảo mật của khách
hàng.

VNIS giúp loại bỏ các công cụ không

cần thiết và quản lý mọi thứ dễ dàng,
trên một giao diện duy nhất với mức chi
phí hợp lý.

TỔNG QUAN VỀ VNIS

Multi
CDN

VNIS
WAF

Multi Anti
DDoS

VNIS – HỆ THỐNG MULTI CDN

Nâng cấp multi CDN với CDN Power Ups

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN
Một số nhà cung cấp CDN

• Hơn 2300 PoP trên toàn thế giới
• Tổng băng thông hơn 2600 Tbps

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN

Tất cả trong một

Quản lý multi CDN trên một bảng điều khiển

Ứng dụng AI được tích hợp cùng WAF, anti DDoS, đảm bảo website của khách hàng luôn an toàn và hiệu quả

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN

Multi CDN: tốt hơn hệ thống CDN thông thường

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN

Multi CDN: Sự cải tiến từ CDN truyền thống

Cơ sở hạ tầng vững mạnh
Hệ thống Multi CDN của VNIS có hơn
2,300 PoPs trên toàn cầu, với tổng
băng thông lên tới 2,600 Tbps, giúp
cải thiện độ trễ và thời gian uptime
của website.

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN

Multi CDN: Sự cải tiến từ CDN truyền thống

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN
Máy chủ toàn cầu cân bằng tải dựa trên nền tảng AI

Tăng hiệu suất website bằng cách cho phép AI quản lý và chuyển đổi giữa các CDN nhằm đạt hiệu
quả tối ưu ở mọi khu vực

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN
Bảo vệ website trước mọi hình thức tấn công mạng

Giữ cho website được bảo vệ mọi lúc, mọi nơi. Chống lại 10 mối đe dọa phổ biến hàng đầu theo
OWASP cùng các cuộc tấn công DDOS và còn nhiều hơn thế nữa.

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN
Truy cập vào Trung Quốc

Tăng hiệu suất website tại Trung Quốc, truyền tải nội dung website ngay cả khi không có giấy
phép ICP.

VNIS - HỆ THỐNG MULTI CDN
Giải pháp chống DDoS hiệu quả

Đảm bảo website luôn được bảo vệ trước các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn và thời gian uptime
cho dịch vụ đạt 100%.

KHÁCH HÀNG

Receive
GUARD
Giải pháp bảo mật Mail Gateway thế hệ mới

I
Tầm quan
trọng của Email
bảo mật

| 01

Thống kê thiệt hại từ các
cuộc tấn công

| 02

Receive GUARD

1. Thống kê thiệt hại từ các cuộc tấn công

Sự phát triển của
tấn công Email Social Engineering

87%

$92

62%

Email

Tỷ

Tấn công
thông minh

Đường dẫn Hack
Nguồn: Palo Alto Networks

Thiệt hại từ BEC
Nguồn: Trend micro paradigm

Tấn công qua Email
Nguồn: Valimail
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1. Thống kê thiệt hại từ các cuộc tấn công

Sự phát triển của
tấn công Email Social Engineering

8%

6,500

của toàn cầu

Tấn công

Mã độc Ransomware

Tấn công mạng

Nguồn: Trend Micro

Nguồn: VNCERT
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2. Receive GUARD
Giải pháp duy nhất có thể chống lại các cuộc tấn công Social Engineering
thông qua việc phân tích hành vi

Công nghệ được chứng nhận bởi
Chuyên xác định BEC

Chủ động phân tích tổn hại

Loại bỏ tác nhân có nguy cơ gây hại

Cyber Security – Sản phẩm duy nhất trên

Phân tích dựa trên hành vi phát hiện các Khi hành vi bất thường được phát hiện

thế giới đối phó được với các tấn công APT

khả năng nguy hiểm trong nội dung, hình trong email nhận, nó được chuyển đổi

và BEC bằng công nghệ tự phát triển, hệ

ảnh, URL ẩn trong tệp đính kèm.

thành hình ảnh để loại bỏ rủi ro.

thống lọc dựa trên hành vi, công cụ email

Chủ động chặn ransomware và các phần

Nếu người dùng trả lời email có địa chỉ giả

và bí quyết dịch vụ.

mềm độc hại

mạo nguy hiểm, người quản trị sẽ được
cảnh báo
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2. Receive GUARD

Đánh giá toàn cầu Certiﬁcation
2017-03

2017-09

Receive GUARD chuyên ngăn chặn các
cuộc tấn công có chủ đích

Giải pháp bảo mật email thế hệ mới
được ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy
học

364 bài kiểm tra phân tích lỗ hổng của chính phủ
Singapore, kết quả sản phẩm không có lỗi, “điểm
yếu bằng 0”
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II
Giới thiệu
Giải pháp

| 01 |

Các tính năng

| 02 |

Tính năng cốt lõi

| 03 |

Báo cáo thống kê

1. Các tính năng
Phân tích nguyên nhân của Email độc hại và tuỳ chỉnh lọc
Vùng ảo (VA)

VA
•

Độ tin cậy của chương trình

Kiểm tra theo thời gian thực các email được gửi đến bằng cách phân bổ

•

Tạo điểm tin cậy dựa trên kết quả phân tích và học trong VA.

vùng ảo (VA) cần thiết cho mỗi email.

•

Xây dựng mức độ tin cậy của mỗi email được gửi đến.

•

Hơn 1000 (VA) có sẵn để phân bổ.

•

Đảm bảo tốc độ nhận email và tính chính xác trong quá trình kiểm tra.

•

Phân tích URL và các tập tin giả mạo, kiểm tra virus, malwares.

•

Liên tục quét virus, kiểm tra virus và malware trong các tệp đính kèm

Phân tích real-time điểm cuối của URL

email
•

Trong VA, hệ thống sẽ mở URL và tải về tệp đính kèm để xác định rủi ro.

•

Phát hiện phần mềm độc hại với phần mở rộng tệp.

Kiểm tra tất cả địa chỉ được liên kết với thư bằng cách mở trước trong VA để
Loại bỏ các mối nguy hại tiềm ẩn khác bằng cách kiểm tra tất cả các URL có

Kiểm tra địa chỉ người gửi

Chuyển Email đáng ngờ thành hình ảnh

Kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ chuyển tiếp email.

•

Cho phép mã hoá email độc hại sang hình ảnh trước khi gửi đến cho người dùng

•

Mặc dù server hợp lệ, hệ thống sẽ vẫn kiểm tra để xác minh địa chỉ

•

Gửi nội dung email cho người dùng sau khi mã hoá thành hình ảnh đối với trường•

•

Ngăn chặn các cuộc tấn công Email snooﬁng.

Và so sánh với lộ trình mới khi nhận thư từ một địa chỉ đã trao đổi
trước đó

•

•

người gởi và người nhận nhằm phát hiện các hành vi giả mạo.

Thông tin lộ trình đầu tiên của email (email routing) cho mỗi tài
khoản được lưu trữ.

•

trong email, nếu nhận thấy có một liên kết khác, hệ thống sẽ tự động mở liên
kết đó đến khi đảm bảo không còn URL nào sót lại.

Lưu trữ trong sơ đồ mã hoá để ngăn chặn trường hợp giả mạo thư mẫu

Theo dõi địa chỉ người gửi
•

kiểm tra các mã độc được ẩn đi.
•

Tự động tạo các mẫu phù hợp với các trường hợp ngoại lệ khi phân tích
thư

•

•

Phân tích nội dung email trong trường hợp người dùng muốn nhận
email bị khoá trước đó

•

đánh giá bởi mức độ tin cậy.

Chặn mã độc Ransomeware
•

Xác định việc gởi email đến cho users dựa trên mức độ rủi ro được

Học thông minh
•

Chèn thông báo cảnh cáo khi phát hiện có sự thay đổi

Kiểm tra tên miền tương tự
•

So sánh với tên miền đã lưu trữ trước đó
Nếu nhận thấy sự khác biệt, gửi cảnh cáo cho người dùng

hợp URL đã được kiểm tra trong email đã khoá.
•

Gửi nội dung email sau khi xác nhận địa chỉ và mật khẩu qua tài khoản thực được xác
nhận.
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1. Các tính năng
Phân tích nguyên nhân của Email độc hại và tuỳ chỉnh lọc
Báo cáo
•

Quản trị viên được phép thiết lập báo cáo (cho ai và các nội dung báo cáo)

•

Quản lý email thông qua thiết lập các mẫu tiêu đề hoặc nội dung

•

Chặn email sau khi kiểm tra báo cáo và kết nối các liên kết riêng /Bật cho phép

•

Quản lý email dễ dàng thông qua các số liệu thống kê riêng biệt

•

Gửi email báo cáo cho người dùng. Ví dụ: lịch sử chặn của họ.

•

Các tính năng quản lý email như: lịch sử đến, chặn thử, cho phép nhận email

•

•

Phân tích rủi ro của các liên kết dựa trên dữ liệu đã lưu trữ

•

Số lượng dữ liệu càng nhiều càng có nhiều cơ sở để phân tích

Lưu trữ

•

Cho phép sao lưu riêng tư thường xuyên theo cài đặt của quản trị viên

•

Gửi báo cáo định kỳ cho người dùng cá nhân khi chặn Email

•

Khôi phục các email đã bị vô tình xoá đi

•

Quản lý dữ liệu của người dùng thông qua một trang web cá nhân

•

Áp dụng lưu trữ giống như hệ thống webmail của người dùng

•

Giữ nguyên văn bản gốc như hệ thống Email thực tế bằng cách tách

•

thông tin và File
•

Kiểm tra tính bảo mật của thư bằng cách kiểm tra nội dung cảnh
báo

•

Xây dựng dữ liệu cá nhân

•

Khi chặn email được cho phép, một cảnh báo [BLOCK],
[WARNING] được chèn và gửi đến người dùng

Phân tích nội dung của tài liệu đính kèm trong email để phát hiện các liên kết
độc hại.

Xử lý kịp thời khi nhận được email có dung lượng lớn

Chèn cảnh báo vào tiêu đề
•

Kiểm tra trong vùng ảo và ngăn chặn các rủi ro

Tự kiểm tra trạng thái lưu lượng truy cập, phân phối và chuyển tiếp sử
dụng

• Phát hiện rủi ro trong ﬁle đính kèm

Các mã độc và virus được nguỵ trang thành các tệp tài liệu dưới
định dạng: PDF, HWP, DOC và PPT.

•

•

•

Phân tích ﬁle giả mạo
•

Cân bằng tải

Quản lý kinh doanh/ Tin quảng cáo

Nội dung cảnh báo có thể được thay đổi bởi quản trị viên

Hỗ trợ đa dạng
•

Cung cấp chức năng quản trị viên Website để cho phép kiểm tra với Email
Server được kết nối.

chuyên dụng.

•

Có yêu cầu RCPT và lịch sử của kết quả chuyển tiếp Email.

Được áp dụng cho các hệ thống mà không có quản trị viên trung tâm

•

Cung cấp thông tin thời gian thực về toàn bộ hoạt động của hệ thống

riêng biệt.

•

Cung cấp cài đặt cho mạng riêng nội bộ

Việc xác minh của nhiều người dùng đảm bảo lọc rõ ràng hơn.
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2. Chức năng cốt lõi (Học nội dung
Email)

Xây dựng dữ liệu cho mỗi Mail đầu vào
Học, phân tích mỗi tài khoản Email gửi đến

Địa chỉ người
gửi(SPF, IP,..)

Dựa trên việc học, tạo sự tin cậy cho mỗi Email

Hơn
80%

Tiêu đề
Email(Tên,
Giá trị,..)

Mail body text
(Pattern, Code,
File,..)

Tài khoản tương tự

Chuyển Email đi

Ít hơn 80%
Chặn EMail

1@vnetwork.vn

Sử dụng công nghệ “Máy học” để học tất cả Email đầu vào.

Thông qua kết quả học, so sánh và phân tích thư được gửi từ

Mất khoảng 2~4 tuần để hiểu rõ hành vi

cùng một tài khoản để xác định xem Email đó có bình thường

của người dùng Email.

không.
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2. Chức năng cốt lõi (Học nội dung Email)
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2. Chức năng cốt lõi
(Theo dõi địa chỉ người gửi)
Chặn các lộ trình thay đổi so với thông thường

Gửi đi

Lưu lộ trình
Mail lần đầu

Stopover ①

Gửi

Gửi đi

Email bình thường

Gửi đi

Gửi

Chặn/ cảnh báo

So sánh
với các
lộ trình cũ

Tài khoản đã bị hack
stopover ②

Gửi đi

Receive GUARD

Gửi

Lọc

Người dùng

Tài khoản giả mạo

Receive GUARD lưu địa chỉ người gửi Mail trước đó; nếu nó thay đổi đột ngột, Receive GUARD sẽ chặn và cảnh báo người nhận để kiểm tra thêm khi cần.
Người nhận có thể kiểm tra người gửi có thực sự thay đổi địa chỉ hay không
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2. Chức năng cốt lõi
(Phát hiện tên miền tương tự

1@VNETWORK.VN
Capital letter - O

“Phát hiện tên miền tương tự mà mắt
thường không phân biệt được”

1@VNETW0RK.VN
The number - 0

Lọc các điểm tương tự (Cảnh báo, Thận
trọng, Cần xem) thông báo cảnh báo người
dùng)

•

Xây dựng dữ liệu cho từng doanh nghiệp và
người dùng cá nhân cho các địa chỉ Email và
tên miền (tài khoản) đến.

•

Nếu các địa chỉ tương tự được tìm thấy, người
dùng sẽ được cảnh báo bằng cách tiến hành
kiểm tra tương tự trên tài khoản nhận được
trong tương lai.
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2. Chức năng cốt lõi
(Phát hiện Virus mới)
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3. Báo cáo thống kê
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3. Báo cáo thống kê – Lọc
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3. Báo cáo thống kê – Lọc
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4. Tính năng vượt trội

Tính năng vượt trội
của SECUMAIL

Tệp đính kèm
• Dung lượng lên đến 10GB
• Cho phép gửi bằng Outlook

Chia sẻ email
• Chia sẻ email trong cùng một nhóm email.
• Khi người nhận phản hồi bất kì email nào trong nhóm thì tất cả
các thành viên đều nhận được.
• Thiết lập hẹn giờ gửi mail.

4. Tính năng vượt trội

Biết được số lần

Đặt mật khẩu cho
Email gửi

người nhận mở
email.

Gửi

EMAIL Bảo mật

Người nhận chỉ có
thể mở email sau
khi nhập đúng mật
khẩu

Thu hồi email đã
gửi

SECUMAIL – “Sự lựa chọn tốt nhất cho giải pháp bảo mật Email”

Germany
U.S.A

Korea
Middle
EAST
(Oman)

Japan

Vietnam
Indonesia
Singapore

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Cung cấp giải pháp hạ tầng máy chủ và CDN
Tập đoàn Yeah1 là mạng lưới Online Video đa nền
tảng số 1 Châu Á trên Youtube & Facebook, đồng thời
thuộc top 13 trên thế giới về Network Youtube, tạo ra 5
tỷ lượt xem video mỗi tháng từ 50 triệu người theo
dõi trên thế giới. Được xem là hệ thống Social số 1 Việt
Nam.
Tư vấn cài đặt hạ tầng máy chủ và cung ứng giải
pháp truyền tải nội dung CDN Giúp doanh nghiệp
tăng hơn 30% lượng user sử dụng đồng thời đáp ứng
nhu cầu truyền tải nội dung website video clip mượt
mà cho hơn 30 triệu lượt truy cập mỗi ngày với lượng
truy cập real time hơn 64,000 CCU.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Cung cấp dịch vụ CDN
Báo Lao động là cơ quan thông tin của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam. Là một trong những tờ
báo lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất trong hệ
thống báo chí truyền thông của Việt Nam hiện tại.
Vấn đề overload hệ thống của báo Lao Động đã
được xử lý kể từ khi sử dung hệ thống CDN. Điều
này cũng đã giúp đơn vị nâng cao sự tín nhiệm từ
phía khách hàng và đối tác.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Cung cấp giải pháp lưu trữ nội dung
Fado.vn là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới
(Cross-Border E-Commerce) hàng đầu Việt Nam. Là
công ty tiên phong trong việc giúp người Việt Nam
giao thương hàng hóa với thế giới dễ dàng và không
khoảng cách, giúp khách hàng tiếp cận hơn 3 tỷ sản
phẩm chính hãng, từ khắp nơi trên thế giới đặc biệt
là từ Amazon Mỹ, Đức, Nhật.
Đáp ứng nhu cầu lưu trữ với khối lượng lớn dữ liệu
phục vụ cho hàng triệu người mua tại Việt Nam.
Giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng với độ ổn định và
bảo mật cao.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Cung cấp giải pháp tổng thể: phát triển
Apps FUN BOX, tư vấn hạ tầng máy chủ
và hệ thống truyền tải CDN
Điền Quân Media & Entertainment được đánh giá là nhà
sản xuất và cung cấp nội dung truyền thông và giải trí
hàng đầu VIỆT NAM. Các chương trình và nội dung do
ĐIỀN QUÂN Media & Entertainment sản xuất bao trùm
trên mọi lĩnh vực từ tin tức, kinh tế – xã hội, công nghệ,
văn hóa, giải trí, tài liệu, ký sự, ẩm thực cho đến phim điện
ảnh và phim truyền hình với nội dung phong phú và đa
dạng.
App Funbox được phát triển và đi vào hoạt động từ cuối
2015 với thiết kế và tính năng ưu việt, đáp ứng thị hiếu và
nhu cầu sử dụng của người dùng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Giải pháp truyền tải nội dung CDN
Nguyễn Kim là thương hiệu bán lẻ hàng điện máy số
một tại Việt Nam. Không chỉ khẳng định được vị trí dẫn
đầu ở trong nước mà Nguyễn Kim còn vươn ra tầm
khu vực khi được xếp hạng vào Top 500 nhà bán lẻ
hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương do Hiệp hội bán lẻ
Châu Á Thái Bình Dương xếp hạng và trao tặng.
Đáp ứng tốc độ truyền tải website nhanh chóng với
khối lượng lớn người truy cập. Đảm bảo website luôn
online 24/7 trong mọi điều kiện đường truyền mạng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Giải pháp truyền tải nội dung CDN
nhaccuatui.com là một trong những website quy tụ
cộng đồng yêu âm nhạc lớn nhất Việt Nam. Mỗi
ngày, NhacCuaTui.com có trên 2 triệu lượt truy cập và
nằm trong Top 5 website có lượng truy cập cao nhất
Việt Nam.
Đáp ứng tốc độ truyền tải với số lượng lớn người truy
cập trong cùng một lúc. Góp phần giảm thiểu chi phí
đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực; từ đó, tối ưu đầu
tư kinh doanh hiệu quả cho NCT.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Giải pháp truyền tải nội dung CDN
Báo Quân đội nhân dân trực thuộc Tổng cục Chính trị,
Bộ Quốc phòng là cơ quan của Đảng ủy Quân sự
Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam, là tiếng nói
của lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam.

Đáp ứng tốc độ truyền tải, hỗ trợ chống các cuộc tấn
công DDOS, bảo mật thông tin hệ thống website.
Đảm bảo website online 24/7.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Giải pháp truyền tải nội dung CDN
Cốc Cốc đã trở thành một trong những Công Cụ
Tìm Kiếm và Trình Duyệt Web lớn nhất Việt Nam,
với các mạng quảng cáo online trong nước, Cốc Cốc
là nền tảng quảng cáo lớn nhất với hơn 22 triệu
người dùng.
Đáp ứng tốc độ truyền tải với số lượng lớn người
truy cập trong cùng một lúc trong nước lẫn Quốc
Tế. Góp phần giảm thiểu chi phí đầu tư hạ tầng và
nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả đầu tư kinh
doanh cho Cốc Cốc.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Giải pháp truyền tải nội dung CDN
VTV Go là sản phẩm do VTV Digital phát triển, ứng
dụng xem truyền thình trực tuyến này nhận được rất
nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng vì có rất
nhiều chức năng hữu ích để người dùng theo dõi
truyền hình ngay trên
smartphone.
Đáp ứng tốc độ truyền tải VOD, Livestreaming mượt
mà đáp ứng cho khối lượng lớn người truy cập tại
cùng một thời điểm. Chống các hành vi download vi
phạm bản quyền.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Cung cấp Cloud Storage, CDN
Trực thuộc công ty Đất Việt, công ty truyền thông lớn
nhất tại Việt Nam, DZONE Network là nền tảng cung
cấp nội dung hấp dẫn, đặc sắc, có chọn lọc, mang tới
cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời trên mọi
thiết bị: điện thoại, tablet, máy tính, tivi…Dzones là
ứng dụng xem phim truyền hình, tivi show phổ biến
với giới trẻ Việt Nam.
Đáp ứng nhu cầu lưu trữ, truyền tải với khối lượng lớn
dữ liệu cho hàng triệu người dùng Việt Nam. Giảm
thiểu chi phí đầu tư ban đầu.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Cung cấp giải pháp tổng thể: phát triển Apps
DISCOVEREE, tư vấn hạ tầng máy chủ và hệ thống
truyền tải CDN
GoGame được dẫn dắt bởi David Ng - cựu Giám đốc điều
hành của Gumi Asia, công ty đứng sau hàng loạt trò chơi di
động nổi tiếng như Brave Frontier, Chain Chronicles và Big
Hero 6: Bot Fight. Công ty được đầu tư bởi Sega games của
Nhật Bản và quỹ Incubate Fund.
Phát triển ứng dụng với những yêu cầu chuẩn Quốc tế sử
dụng tập trung tại thị trường Châu Á (Singapore, Nhật Bản
vv). Tư vấn cơ sở hạ tầng máy chủ và giải pháp truyền tải
trong & ngoài nước.

LIÊN HỆ

X-04.59, lầu 4, Sunrise City North Tower,
27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7, HCM, Việt
Nam
https://vnetwork.vn
contact@vnetwork.vn
(84-28) 73 068 789

THANK YOU

