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 đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, chuyên cung cấp các giải pháp về hạ
tầng, truyền tải và bảo mật.
Với định hướng ngay từ những ngày đầu thành lập,
chúng tôi tập trung phát triển các giải pháp về hạ tầng,
đường truyền và bảo mật an ninh mạng nhằm cung ứng
cho doanh nghiệp các giải pháp toàn diện, chất lượng ưu
việt với chi phí hợp lí nhất

GIỚI THIỆU VỀ VNETWORK

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

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
Tiên phong trong việc áp dụng
các công nghệ tiên tiến trên thế
giới, dẫn dắt các giải pháp hạ
tầng, đường truyền và bảo mật
an ninh mạng tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
Góp phần xây dựng hệ thống an
ninh mạng, nâng cao nền tảng
công nghệ nhằm đảm bảo sự an
toàn và niềm tin cho các tổ chức,
doanh nghiệp trong và ngoài
nước đối với Công nghệ Thông
tin Việt Nam.

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

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

