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VNCDN là một trong những nhà cung cấp CDN lớn nhất châu Á, hệ thống
của chúng tôi không ngừng nâng cấp để đáp ứng mọi nhu cầu truyền tải,
bảo mật thông tin của bạn một cách hiệu quả. với chi phí tối ưu nhất.
Hơn 220 POPs trên 22 quốc gia
Chịu tải hơn 3.000.000 CCU cùng lúc
Phân tải nội dung nhanh chóng qua HTTP, RTMP, HDS, HLS và Smooth
Hỗ trợ nhiều định dạng video, tương thích multi – bitrates
Chống đánh cắp link qua Token Secret, IP, Geo-blocking
Theo dõi hiệu suất hoạt động thông qua Advanced Analytics

Giải pháp

Khách hàng

Tăng tốc website

Transcoding

Video on Demand

Live Streaming

Cloud Storage

Web Application Firewall

Tính năng nổi bật
Transparent Caching

SSL SNI

API

Depth Cache

TLS 1.2 and HTTP/2

CDN Logs

Hỗ trợ Multimedia

Token Secret

Tự động chuyển đổi PoP

Geo - blocking

Hỗ trợ RTMP stream delivery

Advanced analytics

Bộ Lọc Nội Dung
Chủ động thiết lập quyền truy
cập nội dung theo địa chỉ IP,
thời gian, địa lý
Lợi ích
Đảm bảo nội dung được an toàn
khi truyền tải đến người dùng
Giảm tải lượng tuy cập bất hợp
pháp làm ảnh hưởng đến băng
thông
Giảm thiểu chi phí và tối ưu hoá doanh thu bằng cách kiểm soát
quyền truy cập đối với từng loại nội dung được thiết lập

Tăng tốc website
Lưu trữ các nội dung tĩnh của
website để đảm bảo thời gian
phản hồi luôn nhanh nhất

Lợi ích
Tự động cập nhật nội dung từ
máy chủ gốc
Chịu tải được lượng truy cập lớn
cùng một lúc
Giữ website luôn hoạt động ở
dạng cache dù máy chủ gốc đang
trong tình trạng ngưng hoạt động

Nâng cao hiệu suất hoạt động của website với khoản chi phí hợp lý

Tối ưu hoá download
Hỗ trợ download nhanh chóng
và hiệu quả mọilúc mọi nơi
Lợi ích
cách nhanh chóng và an toàn
dùng cùng một thời điểm

Nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm chi phí với các nội dung kỹ thuật số
như video, bản vá phần mềm, game

Live streaming & VOD
Hỗ trợ truyền tải mượt mà với
độ trễ thấp
Lợi ích
Nội dung video, phim ảnh luôn được
truyền tải một cáchổn định
Hỗ trợ trên mọi định dạng, thiết bị
Không còn gián đoạn khi xem video,
live streaming

Khả năng chịu tải đến 3.000.000 CCU tại một thời điểm giúp bạn dễ dàng
mở rộng quy mô tiếp cận khách hàng

Các giải pháp khác

Cloud Storage

LSDN

Lưu trữ, sử dụng và quản lý một lượng lớn
dữ liệu trên nền tảng đám mây.

Dịch vụ live streaming thông qua giao thức
RTMP với độ trễ dưới 3s.

Quản lý, lưu trữ, chỉnh sửa trên nhiều định dạng
thiết bị
Đáp ứng mọi nhu cầu truy xuất dữ liệu cao: dịch
vụ e-learning, video, VOD, game online
Hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau như: jpg,
png, bmp, gif, webp, tiff,...
Tăng tốc việc phân phối nội dung thông qua
CDN giúp website hoạt động ổn định
Sao lưu dữ liệu thành các bản sao khác nhau,
hạn chế tối đa việc mất dữ liệu, thông qua 3 lớp
S3: Interface, cluster và raid array

Hệ thống duy nhất tại Việt Nam cam kết live
streaming độ trễ dưới 3s
Phân phối nội dung phát trực tuyến đáng tin
cậy và an toàn thông qua mạng lưới CDN toàn
cầu
Tương thích trên mọi trình duyệt và thiết bị.
Dễ dàng tích hợp với hệ thống Transcoding để
tương thích với nhiều thiết bị
Khả năng phân phối nội dung video chất lượng

Web Application Firewall (WAF)

Transcoding

Ngăn chặn và cảnh báo các cuộc tấn công từ bên
ngoài.

Mã hoá và chuyển đổi các tập tin media sang
nhiều định dạng khác nhau thông qua Live
transcoding và VOD transcoding.

Chống lại các hình thức tấn công theo OWASP
Tấn công qua lỗ hổng Cross Site Scripting (XSS)
Tấn công qua lỗ hổng Cross Site Request Forgery
(CSRF)
Tấn công qua lỗi nhúng mã (SQL) Injection
Tấn công thông qua cookie của trình duyệt

Tiết kiệm được chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng
phức tạp
Dễ dàng kết hợp với dịch vụ CDN giúp người
dùng tiếp cận nội dung nhanh chóng
Hỗ trợ nhiều chuẩn đầu vào, đầu ra, đáp ứng
mọi nhu cầu của người dùng
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