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"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.



Giải pháp bảo mật

Receive Guard
Giải pháp bảo mật email ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và 
machine learning có thể ngăn chặn tấn công APT, BEC, được 
các tổ chức quốc tế công nhận: Gartner, ITSCC, RAPID7.

Mã hoá email độc 
hại thành hình ảnh

SECUMAIL

Giải pháp email bảo mật tổng thể
và tiện lợi cho doanh nghiệp.

Tích hợp nền tảng bảo mật Receive GUARD
với công nghệ AI và machine learning tiên tiến 
Thu hồi email đã gửi
Gửi tệp đính kèm tối đa 10GB
Đặt mật khẩu email gửi đi
Và nhiều tính năng thông minh, tiện ích khác

MULTI – ANTI DDOS

Tích hợp đa nền tảng anti DDOS hàng
đầu thế giới.

WEB APPLICATION FIREWALL
- WAF

Bảo vệ website khỏi các cuộc tấn
công nhờ vào việc kiểm tra tất cả 
các yêu cầu và phản hồi từ website.

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

Ứng dụng AI & machine learning tự động thay 
đổi địa chỉ IP khi phát hiện bất kỳ hình thức 
tấn công nào
Phát hiện, xác định các mối đe doạ theo thời
gian thực
Ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công ở Layer 3,
Layer 4 và Layer 7

Kiểm tra và ngăn chặn 
URL, tệp đính kèm độc hại

Ngăn chặn virus, 
ransomware, 
email giả mạo 

Báo cáo chi tiết theo 
thời gian thực



Tương thích trên nhiều nền tảng, thiết bị
Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng phức tạp
Có thể tích hợp giải pháp DRM để bảo vệ
bản quyền video

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

CLOUD STORAGE
Không gian lưu trữ dữ liệu cực lớn với 
khả năng mã hoá và bảo mật cao.

Hỗ trợ giao thức RESTfull API
Tải dữ liệu thông qua phương thức FTP,
WebDAV, File Browser
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

Cải thiện độ trễ và thời gian uptime của website trên toàn cầu
thông qua nhiều nhà cung cấp CDN khác nhau.

Content Delivery Network 
(CDN)
Giải pháp truyền tải và bảo mật nội dung số
trên mọi thiết bị ở bất kì nơi đâu.
180+ PB
tổng dữ liệu truyền tải mỗi tháng

620+ Gbps
tổng băng thông trong nước

MULTI CDN

1.000.000+ CCUs
truy cập cùng lúc

200+ PoPs 
đặt tại 22 quốc gia 

Giải pháp truyền tải và lưu trữ 

Tích hợp đa nền tảng CDN hàng đầu thế giới
như: VNCDN, Akamai, Cloudflare, Amazon,
Alibaba, ...

Hơn 2300 PoPs trên toàn cầu 
Dung lượng hơn 2600 Tbps
Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để điều 
hướng traffic, tối ưu hệ thống



Dịch vụ cung ứng hạ tầng

PUBLIC CLOUD
Dịch vụ lưu trữ cho cá nhân và
doanh nghiệp trên nền tảng đám mây.

PRIVATE CLOUD
Hệ thống máy chủ ảo dùng riêng cho mỗi
doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng
đám mây.

Đảm bảo an toàn dữ liệu

Dễ dàng tuỳ chỉnh theo nhu cầu

Tài nguyên được chia sẻ trong  
nội bộ doanh nghiệp

Tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống
Dễ dàng thiết lập dịch vụ
Có thể mở rộng đảm bảo mọi nhu cầu
doanh nghiệp

DEDICATED SERVER
Không gian riêng để lưu trữ dữ liệu và
nâng cấp theo nhu cầu sử dụng.

HOSTING & HOSTING CDN
Đáp ứng nhu cầu lưu trữ các website.

Thời gian uptime hơn 99%
Sử dụng bộ xử lý Intel Xeon hiệu suất cao
Linh hoạt trong nâng cấp hệ thống 
và thanh toán
Hỗ trợ 24/7

Độ ổn định cao
Chống local Attack
Tương thích mọi CMS
Tăng tốc website hơn 30%
Hỗ trợ 24/7
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