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Thành viên Becamex IDC

                               (Hệ thống Wi-fi được quản lý qua đám 
mây) là giải pháp Wifi ổn định, bảo mật cao với sự hỗ trợ 
đắc lực của các chuyên gia.

Dịch vụ VIỄN THÔNG

Dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao dựa trên công nghệ 
cáp quang GPON, chất lượng cao, ổn định, ít suy hao ...

“Dịch vụ & chất lượng Nhật Bản”

Khởi tạo đơn giản, nhanh chóng

Nâng cấp và thay đổi dễ dàng

Thông báo đa kênh, đúng người, đúng thời điểm

Chi phí tối ưu, chuyển từ CAPEX -> OPEX

Tích hợp AI thông minh cấp tiến

Tương thích với hầu hết camera

Quản lý tập trung trên 1 dashboard duy nhất

Dữ liệu được đảm bảo an toàn bảo mật

Liên hệ
eDatacenter Building Số 02 Đường 
Tiên Phong 3, Hòa Phú, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương. 
1800 9400 - (+84) 963 194 512 

gpdn@vntt.com.vn

Chi phí tối ưu, Chuyển từ CAPEX -> OPEX

Thiết bị Wifi:
- Cấp tiến luôn được cập nhật công nghệ 
mới nhất
- Tính năng vượt trội từ quản lý đến 
marketing

Khởi tạo đơn giản, nhanh chóng (Plug 
and play), không cần nhân sự IT vận hành

Thanh toán linh hoạt: theo tháng/ 
quý/năm

Dịch vụ chuyên nghiệp (24/7/365), hỗ trợ 
kỹ thuật từ NTTEAST Nhật Bản.

VPN, KÊNH THUÊ RIÊNG
VOIP, IPTV, VIDEO CONFERENCE

FTTH DOANH NGHIỆP, FTTH HỘ GIA ĐÌNH

Simple Secure Smart Saving

VNTT cung cấp dịch vụ giám sát và lưu trữ dữ 
liệu camera trên nền tảng điện toán đám mây, hỗ 

trợ đa nền tảng Web, Mobile App và Desktop.

eDatacenter VNTT

Thời gian lưu tùy 
chọn lên đến > 1 năm

Bảo mật cao

Nhận diện khuôn 
mặt

AI THÔNG MINH

Xâm nhập vùng cấm

Nhận diện biển số xe

Nhận diện vật thể

Bản đồ nhiệt

TRUNG TÂM DỮ LIỆU
VIỄN THÔNG

CƠ - ĐIỆN
THI CÔNG HẠ TẦNG ICT

TT PHÂN PHỐI & GIẢI PHÁP CNTT

Các dịch vụ cung cấp:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & 
Truyền Thông Việt Nam (VNTT) 
được thành lập bởi 2 cổ đông 
chính: Becamex IDC, VNPT

Sứ mệnh:  
Cung cấp các dịch vụ 
Viễn thông, CNTT, Trung 
tâm dữ liệu chất lượng 
cao theo tiêu chuẩn Nhật 
Bản.
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Dịch vụ ICT khác 

Với đội ngũ kỹ sư lành nghề cùng tiềm lực phân 
phối rộng khắp, chúng tôi có khả năng cung cấp 
nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, vận hành tối 
ưu và chi phí thấp nhất.

Các giải pháp cải thiện hoạt động của các nhà máy

J-SASE Cloud là mô hình mạng bao gồm SD-WAN và các 
giải pháp bảo mật mạng được tích hợp trên 1 nền tảng 
đám mây duy nhất. Nền tảng này giúp loại bỏ các đường 
truyền MPLS lạc hậu đắt tiền, các giải pháp bảo mật phức 
tạp, chi phí cao và khó quản lý sang một hệ thống mạng 
đơn giản, bảo mật, thông minh và chi phí tối ưu.

Xu hướng của các hệ thống CNTT trong tương lai 
Toàn cầu, SD-WAN, Bảo mật, Cloud, Di động, Hội tụ

Thánh thức hiện tại của hệ thống WAN doanh nghiệp bạn 
là gì?  Bạn có thể  bắt đầu từ các cách sau

Hệ thống toàn cầu: 70+ Pops
Đường kết nối Backbone giữa các quốc gia đảm bảo độ khả 
dụng > 99,999% và được cam kết bởi các ISP Tier 1 uy tín

Chuyển 
MPLS sang 

SD-WAN

Tối ưu hóa kết 
nối toàn cầu

Bảo mật kết 
nối các chi 

nhánh

Quản lý và tăng 
tốc độ truy cập 

cloud

Bảo mật và tối 
ưu truy cập từ 

xa

Private Room: DC trong DC
Chỉ có tại VNTT

Được cấp từ 2 nguồn điện lưới khác nhau và hệ 
thống Máy phát điện, UPS theo chuẩn 2(n+1). Đảm 
bảo cung cấp điện liên tục 72h sau khi sự cố xảy ra với 
2 nguồn điện lưới cùng lúc

Nguồn điện

Sử dụng công nghệ INROW với các Chiller được bố trí 
tối ưu, đảm bảo nhiệt độ 220C(+/-1) và độ ẩm 
50%(+/-5)

Hệ thống lạnh

An ninh được đảm bảo bởi hệ thống cảm biến hồng 
ngoại, CCTV, kiểm soát truy cập dùng thẻ từ kết hợp 
vân tay.

An ninh

- ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013
- Top 05 Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam
- Top 01 Trung tâm dữ liệu dự phòng khu vực phía 
nam

Chứng nhận

Lợi thế chiến lược của nền tảng J-SASE

Edge

Mô hình của J-SASE
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Phần cứng Phần mềm Dịch vụ


