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GIỚI THIỆU

Kính gửi Quý khách hàng

VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là 

nhà cung cấp giải pháp, công nghệ, sản phẩm & dịch vụ trong lĩnh vực Trung tâm dữ liệu (Data 

center) – Điện toán đám mây (Cloud Computing) – Phân phối thiết bị công nghệ thông tin 

(Hardware) & phần mềm bản quyền (Software license) – sản xuất phần mềm (Software produc-

tions) hàng đầu Việt Nam.

VDO chọn cho mình sứ mệnh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và viễn thông tốt nhất về mọi mặt, đặc biệt chú trọng về chất lượng và dịch vụ 

sau bán hàng, lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh.

Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, mở rộng 

phạm vi, lĩnh vực kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng rộng lớn của khách 

hàng và theo xu hướng phát triển của thị trường.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng VDO. Công ty VDO cam kết luôn nỗ lực, 

sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, dịch vụ để mang đến cho Quý khách hàng những 

sản phẩm dịch vụ chất lượng và dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.

Trân trọng cám ơn !
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Chất lượng và dịch vụ tốt nhất

Chúng tôi cam kết mang cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất 

lượng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất, mang đến cho Quý 

khách hàng sự tín nhiệm cao nhất

Mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng

Tôn trọng, lắng nghe, tận tâm, chúng tôi muốn đồng hành cùng 

khách hàng và mong muốn mang đến sự hài lòng cao nhất cho 

quý khách hàng

Con người là nhân tố quan trọng nhất

Lấy con người làm trung tâm, Chúng tôi – những còn người VDO 

luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo và cùng nhau nỗ lực tạo nên 

những giá trị mới

TRIẾT LÝ KINH DOANH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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VDO Data kinh doanh dịch vụ Data center & 

Cloud

Dịch vụ máy chủ & Trung tâm dữ liệu (Data center)

Dịch vụ trên nền điện toán đám mây (Cloud, CDN)

VDO Trading kinh doanh thương mại và phân 

phối

Sản phẩm thiết bị phần cứng tin học, thiết bị công 

nghệ thông tin

Sản phẩm phần mềm bản quyền

VDO Software kinh doanh sản xuất phần mềm 

và quảng cáo trực tuyến

Thiết kế và sản xuất phần mềm Website

Thiết kế đồ họa

Quảng cáo trực tuyến (Marketing Online)

Ứng dụng di động

Phần mềm quản lý

Gia công phần mềm (Outsourcing)

VDO hoạt động và kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn 

thông, với 3 trụ cột kinh doanh chính, bao gồm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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DATA CENTER
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VDO là nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu trung lập

Kết nối với hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Hạ tầng Data center và các nhà cung cấp dịch 

vụ Internet (ISP) tại Việt Nam (connect with most Data center Infrastructure providers and 

Internet service providers), đồng thời là nhà cung cấp và phân phối dịch vụ Data center đến 

khách hàng là người sử dụng đầu cuối hàng đầu Việt Nam (is a supplier and distributor of 

Data Center services to customers who are the top end users in Vietnam).

VỊ TRÍ CÁC TRUNG TÂM DỮ LIỆU
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IDC Tiêu chuẩn quốc tế

Đạt chuẩn Tier3 – TIA942, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, 

ISO 27017:2015, ISO 27001:2013, Uptime 99,99%

Năng lực cung cấp

Diện tích các Data center lên đến 100.000+ m2 đảm 

bảo sức chứa lên đến 20.000 + rack 42U/ 45U/ 47U và 

sẵn sàng mở rộng

Hệ thống Network

Mạng core kết nối peering với tất cả các ISP lớn trong 

nước và quốc tế

Trung tâm vận hành

Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo 

giám sát 24/7, cung cấp cảnh báo thời gian thực

An ninh 24/7

Camera toàn bộ bên ngoài và bên trong 24/7 với xác 

thực thẻ từ, sinh trắc học

VDO Data center Hub

VDOData là một Trung tâm kết nối các Trung tâm dữ 

liệu tại Việt Nam (VDOData the Future Data Center 

Hub in Viet Nam)

VỊ TRÍ CÁC TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tier3
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Data center Viettel Pháp Vân

Tòa nhà Viettel, Km1, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội

Data center Viettel Hòa Lạc

Khu Trung tâm, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Data center FPT Duy Tân

Tàng 1, 2, Tòa nhà FPT, 17 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Data center Telehouse Duy Tân

Tầng 3, Tòa nhà FPT, 17 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Data center CMC Duy Tân

Tòa nhà CMC Tower, 11 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Data center VNPT Nguyễn Phong Sắc

Tòa nhà Internet, Lô IIA, Làng Quốc tế Thăng Long, đường Nguyễn Phong Sắc, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Data center VNPT Nam Thăng Long

Khu B2-1-6, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Data center GDS Bắc Thăng Long

Lô P-5, Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Data center Viettel Đà Nẵng

Tầng 1C, số 02, Quang Trung, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Data center Viettel Hoàng Hoa Thám

H158/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Data center VNPT Tân Thuận

Khu Chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Data center FPT Tân Thuận

Lô 37-39 A Đường 19 Khu Chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Data center CMC Saigon Hi-Tech Park

Khu công nghệ cao Saigon Hi-Tech Park, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Data center Viettel Bình Dương

Tòa nhà Viettel IDC, đường ĐT 743, Phường Bình Hòa, xã Thuận An, Bình Dương

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CÁC DATA CENTER
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CÁC DATA CENTER
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Là dịch vụ cho thuê một phần không gian và hạ tầng chỗ đặt trong data center đã được thiết 

kế xây dựng và đầu tư trang bị sẵn các hệ thống điện, điều hòa, internet, an ninh và các hệ 

thống liên quan khác theo tiêu chuẩn quốc tế Tier3. Cho phép khách hàng toàn quyền sử dụng 

không gian, diện tích mặt sàn đã thuê để triển khai hệ thống công nghệ thông tin, kiểm soát 

và vận hàng hệ thống mà không phải đầu tư, bảo trì phần hạ tầng và các hệ thống theo chuẩn 

của một data center.

THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ COLOCATION
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IDC Tiêu chuẩn quốc tế

Đạt chuẩn Tier3 – TIA942, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 27017:2015, ISO 

27001:2013, Uptime 99,99%

Kết nối ổn định

Internet tốc độ cao, băng thông lớn, ổn định, đảm bảo hệ thống hoạt động 

thông suốt

Bảo mật đa tầng

Kiểm soát an ninh với camera giám sát, vân tay, khóa từ và nhiều lớp an 

ninh ra vào

Mở rộng linh hoạt

Không gian, hạ tầng sẵn sàng 100.000 m2+, 20.000 rack+ đáp ứng mọi nhu 

cầu

Tùy chọn IDC

VDO hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ chỗ đặt tại các IDC: FPT, Viettel, 

VNPT, Telehouse, GDS, CMC

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ dịch vụ 24/7, cho phép thực hiện remote-eye, remote-hand từ xa

Uptime
 99,99%
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Là dịch vụ cho thuê phần cứng thiết bị máy chủ, thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ,…+ bao gồm 

không gian chỗ đặt trong data center đã được thiết kế xây dựng và đầu tư trang bị sẵn các hệ 

thống điện, điều hòa, internet, an ninh và các hệ thống liên quan khác theo tiêu chuẩn quốc tế 

Tier3.

Thiết bị chính hãng

Thiết bị chính hãng Dell, HPe, Lenovo, Intel, Fujitsu, SuperMicro, Cisco,…

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị,…

Triển khai nhanh

Rút ngắn thời gian triển khai hệ thống do các thiết bị đã được VDO trang bị sẵn

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ dịch vụ 24/7, cho phép thực hiện remote-eye, remote-hand từ xa

THUÊ MÁY CHỦ DEDICATED SERVER
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Là dịch vụ cho thuê thiết bị phần cứng (máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, bảo mật, cân 

bằng tải,…) đáp ứng nhu cầu khách hàng chỉ thuê thiết bị phân cứng mà không thuê chỗ đặt 

thiết bị tại các data center VDO hợp tác khai thác và cung cấp dịch vụ. Quý khách hàng có thể 

thuê phần cứng các thiết bị CNTT và đặt tại các địa điểm theo nhu cầu sử dụng riêng tùy ý.

Thiết bị chính hãng

Thiết bị chính hãng Dell, HPe, Lenovo, Intel, Fujitsu, SuperMicro, Cisco,…

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị,…

Triển khai nhanh

Rút ngắn thời gian triển khai hệ thống do các thiết bị đã được VDO trang bị sẵn

Tùy chọn cấu hình và số lượng

Tùy chọn cầu hình thiết bị, tùy chọn số lượng thiết bị cần thuê

THUÊ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG RENT HARDWARE EQUIPMENT
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Máy chủ ảo hay còn gọi là Virtual Private Server (VPS) là máy chủ được tạo ra bằng công nghệ ảo 

hóa toàn bộ tài nguyên hệ thống máy chủ vật lý và phân chia thành nhiều máy chủ khác nhau có 

tính năng sử dụng tương tự như một máy chủ dùng riêng (dedicated server). Máy chủ ảo phù hợp 

sử dụng cho các hệ thống Mail Server, Web Server, File Server, Backup, Storage,... dễ dàng tăng 

giảm cấu hình và khôi phục hệ thống khi gặp sự cố với thời gian thực hiện rất nhanh mà không cần 

cài đặt lại từ đầu. 

THUÊ MÁY CHỦ ẢO VIRTUAL PRIVATE  SERVER
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Thiết bị chính hãng

Thiết bị chính hãng với cấu hình cao Dell, HPe, Lenovo, Intel, Fujitsu, SuperMicro,…

Nền tảng ảo hóa

Sử dụng công nghệ ảo hóa tốt nhất và phổ biên nhất VMWare, Open Stack

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị,…

Triển khai nhanh

Rút ngắn thời gian triển khai hệ thống do hạ tầng hệ thống đã được VDO đầu tư sẵn

THUÊ MÁY CHỦ ẢO 
VIRTUAL PRIVATE  SERVER
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THUÊ TỦ RACK RACK CABITNET COLOCATION

Là dịch vụ cho thuê một hoặc nhiều tủ rack tiêu chuẩn 42U, 45U, 47U hoặc thuê một phần không 

gian trong tủ rack hoặc thuê một phần không gian diện tích mặt sàn trong data center để đặt tủ 

rack chuyên dụng theo yêu cầu, nhằm sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm dữ 

liệu chuyên nghiệp đã được thiết kế xây dựng và đầu tư trang bị sẵn các hệ thống điện, điều hòa, 

internet, an ninh và các hệ thống liên quan khác theo tiêu chuẩn quốc tế để triển khai các hệ thống 

công nghệ thông tin và kết nối ra internet.
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Uptime
 99,99%

IDC Tiêu chuẩn quốc tế

Đạt chuẩn Tier3 – TIA942, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 27017:2015, ISO 27001:2013, 

Uptime 99,99%

Kết nối ổn định

Internet tốc độ cao, băng thông lớn, ổn định, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt

Bảo mật đa tầng

Kiểm soát an ninh với camera giám sát, vân tay, khóa từ và nhiều lớp an ninh ra vào

Mở rộng linh hoạt

Không gian, hạ tầng sẵn sàng 100.000 m2+, 20.000 rack+ đáp ứng mọi nhu cầu

Tùy chọn IDC

VDO hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ chỗ đặt tại các IDC: FPT, Viettel, VNPT, Tele-

house, GDS, CMC

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ dịch vụ 24/7, cho phép thực hiện remote-eye, remote-hand từ xa

THUÊ TỦ RACK RACK CABITNET COLOCATION
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Uptime
 99,99%

IDC Tiêu chuẩn quốc tế

Đạt chuẩn Tier3 – TIA942, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 27017:2015, ISO 27001:2013, 

Uptime 99,99%

Bảo mật đa tầng

Kiểm soát an ninh với camera giám sát, vân tay, khóa từ và nhiều lớp an ninh ra vào

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

Tùy chọn IDC

VDO hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ chỗ đặt tại các IDC: FPT, Viettel, VNPT, Tele-

house, GDS, CMC

LƯU TRỮ TAPE TAPE OFFSITE 

Lưu trữ Tape Offsite là dịch vụ cho thuê chỗ đặt thiết bị tape storage trong data center, thiết bị tape 

được đặt vào các khay đựng tape chuyên dụng hoặc các tủ lưu trữ tape chuyên dụng đáp ứng theo 

yêu cầu sử dụng và số lượng tape cần lưu trữ của khách hàng, dịch vụ phú hợp và đáp ứng các nhu 

cầu cần thuê chỗ đặt lưu trữ tape của các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

nhà máy sản xuất,….
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Đa dạng dịch vụ

Quản trị máy chủ, Quản trị bảo mật, Nâng cấp hạ tầng IT, tư vấn giải pháp,...  

An toàn và bảo mật

Hệ thống được đặt trong IDC với quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 đảm bảo an 

toàn bảo mật

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư công cụ quản trị, nhân sự vận hành hệ thống và chi phí đào tạo

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ 24/7

QUẢN LÝ MÁY CHỦ

Là dịch vụ cung cấp nhân lực kỹ thuật đảm nhận vai trò như bộ 

phận kỹ thuật của quý khách hàng để thực hiện quản lý một/ 

nhiều máy chủ hoặc một hệ thống máy chủ, cài đặt, cấu hình, 

tối ưu, vận hành, giám sát và hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật và 

lỗi phát sinh trên máy chủ đảm bảo máy chủ hoạt động ổn định, 

hiệu suất cao, an toàn và liên tục 24/24. Là lựa chọn lý tưởng cho 

các tổ chức, doanh nghiệp không đủ nhân lực kỹ thuật vận 

hành, muốn tối ưu thời gian, tối ưu cơ cấu tổ chức và chi phí 

nhân lực và các nguồn lực khác, giúp quý khách có thể yên tâm 

tập trung vào công việc kinh doanh chính trong khi hệ thống 

máy chủ của doanh nghiệp vẫn luôn đảm bảo hoạt động 24/7.

TMANAGED SERVICES
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THUÊ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

DATA CENTER – DISASTER RECOVERY

Là dịch vụ cho thuê không gian/ diện tích mặt sàn hoặc thuê một hay nhiều tủ rack tiêu chuẩn 

42U, 45U, 47U và thuê kèm theo các điều kiện hạ tầng dịch vụ khác của một data center tiêu 

chuẩn để triển khai hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức, doanh nghiệp làm Trung tâm 

dữ liệu xử lý chính (Data center – DC) hoặc làm Trung tâm dữ liệu dự phòng (Disaster recovery 

– DR) đảm bảo khả năng khôi phục một trung tâm dữ liệu xử lý chính từ một site dự phòng 

khác khi site chính gặp thảm họa. Là giải pháp dịch vụ thuê ngoài hệ thống/ hạ tầng dịch vụ 

công nghệ thông tin, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành và bảo trì, nâng 

cấp và các chi phí nguồn lực khác.
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Hạ tầng hiện đại

Hạ tầng DC - DR đạt chuẩn Rated 

3- TIA 942, ISO 9001:2008, ISO 

9001:2015, ISO 27017:2015, ISO 

27001:2013, Uptime 99,99%

Đảm bảo dự phòng hệ thống

Các IDC được xây dựng đảm bảo 

khoảng cách giữa các DC – DR 

theo chuẩn về dự phòng thảm họa

Bảo mật đa tầng

Kiểm soát an ninh với camera giám 

sát, vân tay, khóa từ và nhiều lớp 

an ninh ra vào

Tùy chọn IDC

VDO hợp tác khai thác cung cấp 

dịch vụ chỗ đặt tại các IDC: FPT, 

Viettel, VNPT, Telehouse, GDS, CMC

Giảm thiểu rủi do

Đảm bảo tính hoạt động liên tục 

của hệ thống, giảm thiểu rủi ro gián 

đoạn hoạt động sản xuất kinh 

doanh do thiên tai, thảm họa

Giải pháp linh hoạt

Hạ tầng IDC với nhiều site trên toàn 

quốc, hệ thống điện toán đám mây 

quy mô lớn đáp ứng mọi yêu cầu 

dự phòng, tiết kiệm chi phí

THUÊ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

DATA CENTER – DISASTER RECOVERY
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ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

DOMAIN NAME

Tên miền (domain name) là tên được sử dụng để định danh địa chỉ internet/ là tên của một 

website hoạt động trên internet/ là một đường dẫn tới website của bạn hay có thể gọi là một 

“địa chỉ website”,  tên miền có tác dụng để thay thế một địa chỉ IP có chuối số dài và khó nhớ 

thành một “tên miền” hay “domain name” dễ nhớ, tên miền gắn liền với tên thương hiệu của 

một sản phẩm/ dịch vụ hoặc tên thương hiệu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên môi 

trường internet. VDO cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền Quốc gia .VN và tên miền Quốc tế, tên 

miền giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bạn nâng cao thương hiệu và nhận diện trên mạng 

internet.
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Khởi tạo nhanh chóng

Thủ tục đăng ký tên miền đơn 

giản, đăng ký cấp phát tên miền 

nhanh chóng

Bảo vệ quyền sở hữu

Tên miền là một địa chỉ duy nhất 

trên internet, bảo đảm quyền sở 

hữu theo pháp luật Việt Nam và 

Quốc tế

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DOMAIN NAME

Quản trị dễ dàng

Miễn phí tài khoản quản trị, đầy 

đủ các tính năng quản lý và sử 

dụng tên miền

Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh 

nghiệm, hỗ trợ nhanh chóng 

24/7
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CLOUD SERVER





MÁY CHỦ CLOUD

CLOUD SERVER
Cung cấp máy chủ 

Cloud trên nền công n g h ệ 

điện toán đám mây sử dụng công 

nghệ ảo hóa VMWare và Open Stack, hệ thống 

quản lý tự động, mở rộng tài nguyên linh hoạt và tối ưu 

theo nhu cầu sử dụng, với nhiều lựa chọn về backup và bảo mật. 

VDO cung cấp dịch vụ máy chủ Cloud trên các hệ thống máy 

chủ Cloud Server (Open Stack) và máy chủ Cloud Server (VM-

Ware) đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.
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MÁY CHỦ CLOUD

CLOUD SERVER

Thiết bị chính hãng

Thiết bị chính hãng với cấu hình cao Dell, HPe, Cisco,…

Nền tảng điện toán đám mây

Sử dụng công nghệ ảo hóa tốt nhất và phổ biên nhất 

VMWare, Open Stack

Mở rộng linh hoạt

Phần mềm quản trị tự động cho phép khởi tạo dịch vụ 

nhanh, có thể mở rộng với cấu hình không giới hạn

Quản lý dễ dàng

Hệ thống quản trị Automation thân thiện, tích hợp 

nhiều tính năng cho phép admin tự thao tác

An toàn dữ liệu

Hệ thống tự động sao lưu, dự phòng đảm bảo an toàn 

dữ liệu ở mức cao nhất

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi trả theo thực tế sử 

dụng hàng tháng 29



Cung cấp hệ thống máy chủ Cloud dùng riêng 

(Private Cloud) sử dụng công nghệ điện toán đám 

mây, giúp quý khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo 

vấn đề bảo mật, độc lập vê tài nguyên, tiết kiệm chi 

phí đầu tư thiết bị phần cứng và phần mềm, tối ưu 

quản trị và khai thác vận hành hệ thống.

MÁY CHỦ CLOUD DÙNG RIÊNG

PRIVATE CLOUD
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Hạ tầng độc lập

Xây dựng trên một cụm Cluster vật lý riêng, hoàn toàn độc lập và không bị 

ảnh hưởng bởi hệ thống của khách hàng khác

An toàn bảo mật

Hệ thống độc lập, riêng biệt tại các Data center tiêu chuẩn Rated 3 - TIA 942, 

đảm bảo tính an toàn bảo mật cao

Quản trị dễ dàng

Dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, cài đặt hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế, 

thông qua công cụ quản trị tập trung, thân thiện

Chi phí hợp lý

Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư phần cứng, thiết bị, license. Khách hàng 

có thể lựa chọn sở hữu thiết bị sau thời gian thuê

MÁY CHỦ CLOUD DÙNG RIÊNG

PRIVATE CLOUD
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Giải pháp dịch vụ máy chủ Cloud dùng riêng (Private Cloud 

HCI) nền tảng công nghệ HCI (Hyper Converged Infrastruc-

ture) là hạ tầng công nghệ với kiến trúc hệ thống lấy software 

làm trung tâm, tích hợp chặt chẽ với các Hệ thống tính toán 

(Compute node), Hệ thống lưu trữ (Storage), Hệ thống mạng 

kết nối (Networking), tài nguyên ảo hoá và các công nghệ 

khác. Private Cloud nền tảng HCI là một giải pháp tổng thể 

toàn diện về Enterprise Private Cloud bao gồm cả tài nguyên 

tính toán, lưu trữ và lớp ảo hóa Hypervisor giúp quản lí quản 

trị, quản lý tập trung cao và vận hành hệ thống dễ dàng.

MÁY CHỦ CLOUD HCI DÙNG RIÊNG

PRIVATE CLOUD HCI
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Tối ưu chi phí đầu tư ban đầu

Giải pháp nền tảng công nghệ ảo hóa sử dụng giúp tiết kiệm 60% chi 

phí đầu tư ban đầu

Khả năng mở rộng vô hạn

Mô hình hội tụ cho phép nhanh chóng mở rộng/ thu hẹp hạ tầng ở thời 

điểm sử dụng. Giảm thời gian lập kế hoạch, triển khai. Đẩy nhanh tiến 

độ, đưa dịch vụ của doanh nghiệp vào khai thác

Vận hành đơn giản

HCI tích hợp nhiều lớp về mô hình appliance vì vậy việc quản trị trở nên 

dễ dàng

Khả năng bảo mật cao

HCI có khả năng “điều khiển hội tụ” (Unified Point of Control), được tích 

hợp các biện pháp bảo vệ data tốt nhất, bao gồm: Access Control, Mã 

hoá – Encryption, Remote Data Replication, các quy trình Backup và 

Disaster Recovery, Applied System-wide software

MÁY CHỦ CLOUD HCI DÙNG RIÊNG

PRIVATE CLOUD HCI
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Là dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám 

mây. Cloud Backup là giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu trên nền công nghệ điện toán 

đám mây, hệ thống cho phép thực hiện việc sao lưu và khôi phục dữ liệu trực tuyến qua 

mạng Internet.

SAO LƯU DỮ LIỆU CLOUD BACKUP
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SAO LƯU DỮ LIỆU CLOUD BACKUP

Sao lưu mọi loại dữ liệu

Sao lưu mọi loại dữ liệu (tập tin, cơ sở dữ liệu), trên mọi hệ điều hành,                                                                                                                   

sao lưu từ các máy ảo, máy vật lý lên hạ tầng lưu trữ điện toán đám 

mây của VDO.

Tự động sao lưu

Tự động sao lưu theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm. Lập lịch xoay vòng, 

thiết lập sao lưu vào giờ cố định đã lập...

Khôi phục nhanh chóng

Cho phép khôi phục nhanh lên hạ tầng Cloud của VDO giúp rút 

ngắn thời gian gián đoạn dịch vụ

An toàn dữ liệu

Mã hóa dữ liệu end-to-end ngay từ nguồn, dữ liệu được mã hóa đầu 

cuối bằng chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256) cùng với mã hóa đường 

truyền SSL và trên hệ thống lưu trữ đám mây

Lưu trữ phiên bản

Hệ thống lưu trữ nhiều phiên bản (điểm phục hồi) của dữ liệu, đảm 

bảo an toàn ngay cả khi dữ liệu bị hỏng do virus

Giải pháp chuyên nghiệp

Công nghệ sao lưu chuẩn quốc tế từ Veeam Software và hạ tầng 

Cloud của VDO 35



LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN

CLOUD STORAGE
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Giải pháp lưu trữ toàn diện cho cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp, được xây dựng trên nền 

tảng điện toán đám mây với dung lượng lưu trữ không giới hạn, tính an toàn bảo mật cao với 

chi phí thấp.

Dung lượng không giới hạn

Dung lượng lưu trữ không giới hạn, đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng lưu trữ 

lên tới Pentabyte

An toàn, bảo mật

Công nghệ lưu trữ mới. Cơ chế dự phòng tối ưu, đảm bảo lưu trữ an toàn 

và bảo mật

Tính sẵn sàng cao

Uptime tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu quốc tế 99,99%

Tốc độ vượt trội

Sao lưu, chia sẻ, đồng bộ, upload/ download tốc độ cao

Kết nối đơn giản

Truy cập hệ thống qua S3, HTTP/HTTPS API kết nối cho phép người dùng 

tự phát triển ứng dụng một cách đơn giản và nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cấp hệ thống, chi phí vận hành bảo dưỡng 

thiết bị, không lãng phí tài nguyên, không chi phí hỗ trợ sau bán hàng

LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN          CLOUD STORAGE
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Dịch vụ an ninh mạng (Cloud Security) cung cấp công cụ hỗ trợ, bảo vệ hệ thống CNTT trước các 

nguy cơ tấn công mạng như tấn công khai thác, đánh cắp thông tin, tấn công từ chối dịch vụ,…

38
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Dịch vụ tường lửa (firewall cứng, firewall mềm)

Dịch vụ điểm tin, cảnh báo lỗ hổng phần mềm

Dịch vụ Anti DDoS (lớp 4, lớp7)

Dịch vụ tư vấn, giải pháp và triển khai hệ thống ATTT

AN NINH MẠNG
CLOUD SECURITY
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DỰ PHÒNG DỮ LIỆU

DISASTER RECOVERY AS A SERVICE

Cung cấp hạ tầng và giải pháp dự phòng thảm họa cho hệ thống công nghệ thông tin 

trên nền tảng điện toán đám mây. Giải pháp cho phép nhân bản môt phần hoặc toàn bộ 

hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp lên hạ tầng điện toán đám mây, đảm 

bảo dự phòng hệ thống ngay cả khi hệ thống chính gặp lỗi hoặc gặp thảm họa. Hệ thống 

dự phòng có thể hoạt động thay thế hoàn toàn hệ thống chính khi cần thiết.
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Tính sẵn sàng cao

Hệ thống dự phòng sẵn sàng được kích hoạt ngay khi hệ thống chính gặp 

thảm họa, đảm bảo tính liên tục của hệ thống công nghệ thông tin cũng 

như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Lưu trữ nhiều phiên bản

Lưu trữ nhiều phiên bản dữ liệu, lưu trữ nhiều điểm phục hồi và khôi phục hệ 

thống (phiên bản hệ thống), cho phép khôi phục tại nhiều mốc thời gian 

khác nhau 

Vận hành đơn giản

Cung cấp giao diện quản trị tập trung, giúp đơn giản hóa quá trình giám sát 

cũng như vận hành, diễn tập

Dự phòng mọi hệ thống

Dự phòng mọi hệ thống ảo hóa Vmware, Hyper-V của khách hàng lên hạ 

tầng điện toán đám mây của VDO 

Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu end-to-end ngay từ nguồn, dữ liệu được mã hóa đầu cuối 

bằng chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256) cùng với mã hóa đường truyền SSL 

và trên hệ thống lưu trữ đám mây

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí triển khai, vận hành và diễn tập hệ thống dự 

phòng thảm họa
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Là dịch vụ camera giám sát trực tuyến ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, cho phép 

quan sát từ xa qua mạng internet. Giải pháp dịch vụ cho phép lưu trữ, giám sát và quản lý thiết 

bị Camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mây với phần mềm Cloud Camera được việt 

hóa, hỗ trợ tích hợp nhiều dòng thiết bị Camera trên thị trường và hoạt động trên nhiều nền 

tảng (Web, App), hệ điều hành (Android, iOS)

GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN

CLOUD CAMERA
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Giám sát đa điểm

Theo dõi nhiều điểm trên cùng một giao diện, giám sát mọi lúc mọi nơi, đa 

thiết bị. Phân quyền theo người dùng

Cảnh báo sự cố

Phát hiện chuyển động, cảnh báo xâm nhập qua email/ sms

Bảo mật dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu giám sát được lưu trên hệ thống data center đạt chuẩn quốc 

tế, đảm bảo an toàn, bảo mật

Triển khai nhanh

Ứng dụng công nghệ plug & play trên nền tảng điện toán đám mây giúp 

tích hợp, triển khai hệ thống giám sát nhanh

Tiết kiệm chi phí

Không cần đầu tư đầu ghi, ổ cứng lưu trữ, mà vẫn có thể quan sát (live view), 

xem lại (play back) hình ảnh từ Camera qua mạng internet

Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm luôn sẵn hỗ trợ 24/7

GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN

CLOUD CAMERA
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CDN (Content Delivery Network) là hệ thống nhiều máy chủ đặt phân tán ở nhiều vị trí địa lý 

khác nhau, có nhiệm vụ sao chép và lưu trữ các nội dung bên trong website để người dùng khi 

truy cập vào website sẽ tải được nội dung từ các máy chủ CDN gần với mình nhất. Giải pháp 

mạng phân phối nội dung (CDN) giúp nhà cung cấp dịch vụ nội dung nâng cao chất lượng và 

tăng khả năng đáp ứng truy cập dịch vụ nội dung số của người dùng.

MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG

CONTENT DELIVERY NETWORKS - CDN

Khách hàng truy cập 

vào máy chủ gần nhất 
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Chất lượng vượt trội

Mạng lưới rộng lớn, băng thông không giưới hạn, tốc độ tải nhanh, giảm 

thiểu độ trễ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng

Live Streaming

Tính năng Live Streaming giúp truyền tải trực tiếp kênh, sự kiện tới số lượng 

lớn người dùng

VOD Streaming

Tính năng VOD Streaming giúp truyền tải video tới các thiết bị đầu cuối của 

người dùng

Web Caching

Tăng tốc cho website thông qua việc lưu trữ tạm (caching) dữ liệu web trên 

hệ thống CDN

HTTP Download

Tăng tốc độ tải file thông qua việc lưu trữ tạm (caching) các file nội dung 

trên hệ thống CDN

Tiết kiệm chi phí

Tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, trả phí theo lưu lượng và dung lượng dùng 

thực tế, sử dụng cơ chế phân phối dữ liệu thông minh giúp tiết kiệm băng 

thông, lưu trữ

MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG

CONTENT DELIVERY NETWORKS - CDN
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

VIDEO CONFERENCE

Dịch vụ hội nghị trực tuyến (video conference) 

cung cấp hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, kết 

nối hai hoặc nhiều địa điểm cầu khác nhau. Giải 

pháp dịch vụ cho phép thực hiện họp và hội nghị từ 

xa qua internet giúp tối ưu chi phí di chuyển công 

tác và tiết kiệm thời gian đi lại, tăng cường hiệu quả 

trong việc họp, đào tạo, phỏng vấn, điều hành từ xa 

triển khai nhanh các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
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Chất lượng vượt trội

Hình ảnh, âm thanh sắc nét. Tính năng tự động khắc phục lỗi do đường 

truyền

Thiết bị đa dạng

Thiết bị đầu cuối chuyện dụng, phù hợp với nhiều phòng họp, đối tượng và 

nhu cầu sử dụng

Hỗ trợ trên di động

Hỗ trợ tính năng họp trực tuyến qua phần mềm di động, tăng tính sẵn sàng 

dịch vụ

Tiết kiệm chi phí

Dịch vụ cho thuê hệ thống họp đa điểm, đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng hệ 

thống các điểm cầu, tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

VIDEO CONFERENCE
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MÁY TÍNH ẢO CLOUD PC

Cloud PC lưu trữ, xử lý dữ liệu và ứng dụng trên nền điện toán đám mây, cung cấp môi trường 

làm việc an toàn và linh hoạt năng động. Là giải pháp ảo hóa máy trạm (VDI) cho phép sử dụng 

thay thế máy tính truyền thống với khả năng quản trị tập trung, gia tăng tính bảo mật, an toàn 

dữ liệu, dễ dàng cung cấp mở rộng. Đặc biệt Cloud PC cho phép người dùng có thể truy cập 

mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị di động (Laptop, Mobile, Tablet…) chỉ cần có kết nối Internet.
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MÁY TÍNH ẢO CLOUD PC

An toàn dữ liệu

Lưu trữ tập trung, giảm rủi ro thất thoát dữ liệu. 

Tích hợp hệ thống bảo mật, Antivirus

Quản lý tập trung

Quản lý, giám sát tập trung, tối giản chi phí vận 

hành khai thác

Cung cấp nhanh, mở rộng linh hoạt

Cung cấp dịch vụ nhanh theo khuôn mẫu, nâng 

cấp linh hoạt theo nhu cầu

Sử dụng mọi lúc mọi nơi, mọi thiết bị

Hỗ trợ truy cập đa nền tảng: Client, laptop, 

smartphone, tablet,..

Tối ưu chi phí

Giảm chi phí đầu tư PC, chi phí vận hành. Giảm 

nhân sự vận hành và điện năng tiêu thụ

Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ 

24/7
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Dịch vụ lưu trữ dữ liệu lâu dài (data archive) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được xây dựng 

trên nền tảng điện toán đám mây với dung lượng lưu trữ không giới hạn, tính an toàn bảo mật 

cao và chi phí thấp. Giải pháp Data Archive phù hợp cho những nhu cầu lưu trữ dữ liệu trong 

nhiều năm và tuần suất tải dữ liệu về thấp.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU LÂU DÀI

DATA ARCHIVE
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Lưu trữ đa dạng dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu Camera, dữ liệu hồ sơ số, bệnh án, log ứng dụng, dữ liệu 

backup hệ thống...trong nhiều năm và chỉ tải về khi có nhu cầu kiểm tra, xem 

lại

Dung lượng không giới hạn

Mở rộng lưu trữ lên tới Petabyte ngay khi có nhu cầu. Không gián đoạn dịch 

vụ khi mở rộng, không thay đổi cấu hình thiết lập khi mở rộng

Tốc độ upload tối đa

Hệ thống trang bị phân vùng lưu trữ đệm đảm bảo tốc độ upload dữ liệu tối 

đa. Tốc độ upload chỉ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền đầu khách hàng

Hỗ trợ API kết nối

Cung cấp đầy đủ API kết nối, giúp người dùng có đủ công cụ để tích hợp hệ 

thống với ứng dụng của người dùng.

Quản lý chính sách lưu trữ

Nhiều tùy chọn tính năng quản lý chính sách lưu trữ, tạo ra nhiều bản sao lưu 

dữ liệu, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu cao nhất về an toàn dữ liệu

Chi phí tối thiểu

Không chi phí đầu tư ban đầu, chi phí nâng cấp hệ thống, vận hành bảo 

dưỡng thiết bị và hỗ trợ sau bán hàng, không lãng phí tài nguyên

LƯU TRỮ DỮ LIỆU LÂU DÀI

DATA ARCHIVE
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Cung cấp không gian lưu trữ website trên hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các nhu 

cầu triển khai website giới thiệu, bán hàng và giao dịch thương mại trên Internet một cách 

hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Các dịch vụ lưu trữ Web Hosting bao gồm (Cloud Linux Hosting 

và Cloud Windows Hosting).

LƯU TRỮ WEBSITE

CLOUD HOSTING
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Truy cập nhanh, ổn định

Đầu tư phần cứng máy chủ chính hãng, sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng và phát triển 

trên nền điện toán đám mây đảm bảo hệ thống Hosting có sự ổn định và kết nối internet 

tốc độ cao

Chống Local - Attack

Hệ thống sử dụng bản quyền Cloud Linux OS mới nhất giúp tăng hiệu năng hoạt động 

của máy chủ và đặc biệt là ngăn chặn các cuộc tấn công Local Attack giúp website của 

bạn luôn an toàn bảo mật

Tính năng hỗ trợ tốt nhất trên Windows

Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp cho các website của bạn hoạt động nhanh hơn, đáng tin 

cậy hơn, đáp ứng được tất cả các nhu cầu phát triển của bạn trên nền Windows như là 

ASP.NET, ASP.NET Core, ASP và SQL Server

Quản trị dễ dàng

Hệ thống sử dụng bản quyền phần mềm quản lý Hosting (DirectAdmin, Plesk, Cpanel), 

người dùng dễ dàng quản trị thao tác xử lý Hosting

Hỗ trợ nhiều version PHP/ ASP

Bạn hoàn toàn có thể chủ động tùy chỉnh các phiên bản .NET/ PHP cho phù hợp với mã 

nguồn website của mình như (v2.0,3.5,4.0, 4.5, Core) / PHP với các phiên bản từ 5.3 đến 7.x

Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ 24/7

LƯU TRỮ WEBSITE

CLOUD HOSTING
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Là dịch vụ cung cấp hệ thống Email sử dụng với tên miền 

riêng của tổ chức, doanh nghiệp, nhằm tăng nhận diện 

thương hiệu, mức độ chuyên nghiệp và sự tín nhiệm của đối 

tác khách hàng thông qua mỗi giao dịch gửi nhận thư điện 

tử. Các dịch vụ Email bao gồm (Cloud Email Hosting và Cloud 

Email Server).

THƯ ĐIỆN TỬ

CLOUD EMAIL
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Thiết lập địa chỉ email theo tên miền riêng

Check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail)

Control Panel quản lý chuyên nghiệp

Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ

Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail

Giao diện người dùng thân thiện, tương thích mọi thiết bị

THƯ ĐIỆN TỬ

CLOUD EMAIL
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Tổng đài điện thoại / tổng đài Cloud là dịch vụ tổng đài được xây dựng trên nền công nghệ điện 

toán đám mây, hệ thống cho phép tích hợp đa dạng các ứng dụng trong quản lý điều hành 

doanh nghiệp (IP PBX, Call Center, Contact Center, API, APP, Web App, Click2Call, WebRTC, 

CRM, ERP, SMS, Email, Live Chat, Facebook, eCommerce, POS, Payment, OTT,…). Các dịch vụ 

tổng đài bao gồm (Cloud PBX và Cloud Contact Center).

TỔNG ĐÀI CLOUD
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Không tốn chi phí đầu tư hệ thống ban đầu, tiết kiệm phí vận hành

Tiết kiệm lên tới 50 % cước gọi điện thoại

Tăng 98% tỷ lệ nhận cuộc gọi với tổng đài tích hợp đầu số SIP Mobile

Sử dụng trên mọi thiết bị đầu cuối PC/ Laptop / IP Phone / Mobile / Softfone,…

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi có kết nối internet / 3G/ 4G/ 5G,..

Tích hợp đầu số di động, cố định, 1900/ 1800 của VNPT, FPT, Viettel, Gtel, CMC

Tối ưu nhân lực quản lý vận hành hệ thống tổng đài

Dễ dàng nâng cấp, mở rộng và tích hợp với mọi phần mềm quản lý

Sử dụng thiết bị phần cứng chính hãng Dell EMC, HP Enterprice, Cisco,…

Hệ thống được đặt tại Data center chuẩn Tier3 Uptime 99,99%

TỔNG ĐÀI CLOUD
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THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI
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Hotline

1900 0366
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THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI

VDO Trading là nhà nhập khẩu, phân phối thiết bị tin học, thiết bị công nghệ thông tin & 

sảnphẩm phần mềm bản quyền của các thương hiệu nổi tiếng thế giới hàng đầu tại thị trường 

Việt Nam.

Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những “ trải nghiệm sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin tổng thể, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của quý khách 

hàng”. Chúng tôi giúp thỏa mãn tối đa nhu cầu của người dùng bằng sự tận tâm, tính chuyên 

nghiệp cao trong mọi hoạt động kinh doanh bán hàng – chăm sóc – hỗ trợ khách hàng sau bán 

hàng.
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THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI

Sản phẩm thiết bị phần cứng tin học, công nghệ thông tin

Máy chủ Server (Dell, HPe, Lenovo, Intel, Fujitsu, SuperMicro)

Máy trạm Workstation (Dell, HPe, SuperMicro)

Thiết bị lưu trữ Storage (NAS, SAN, DAS, Storage Server)

QNAP, Infortrend, NetApp, Supermicro, HPE, Synology, Thecus

Thiết bị mạng (Switch, Router, Firewall, Load Balancing, Wireless Access Point)

HP Enterprise, Supermicro, Cisco, Kemp, Peplink, Ubiquiti, Infosec

Thiết bị lưu điện (APC, Santak, Maruson, Emerson/Vertiv, CyberPower)

Sản phẩm phần mềm bản quyền

Ảo hóa (Microsoft Hype-V, VMWare)

Cơ sở dữ liệu (Oracle, Microsoft SQL)

Hệ điều hành (Microsoft Windows, Mac OS, Novell, Redhard, Solaris)

Thư điện tử (Microsoft Exchange, MDaemon)

Thiết kế đồ họa (AutoCAD, Autodesk, CorelDRAW, Adobe, ZWCAD, V-Ray)

Tường lửa (Kerio, Lavasoft , ZoneAlarm, Comodo)

Ứng dụng văn phòng (Microsoft Office, Adobe, WPS Office)

Antivirus & bảo mật (Kaspersky, Symantec, Bitdefender, McAfee, Avira) 61



DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÀ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

VDO Software là nhà cung cấp dịch vụ phần mềm, gia công phần mềm, sản xuất phần mềm, 

dịch vụ thiết kế đồ họa, dịch vụ quảng cáo trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ phần mềm và quảng cáo trực tuyến nhằm đáp ứng 

tối đa mọi nhu cầu của quý khách hàng, mang đến cho khách hàng bộ giải pháp dịch vụ tổng 

thể từ khâu tư vấn, thiết kế, xây dựng phần mềm website; thiết kế nhận diện thương hiệu/ thiết 

kế quảng cáo/ thiết kế ấn phẩm truyền thông; quảng cáo trực tuyến/ truyền thông website và 

quản lý chăm sóc website; cung cấp giải pháp dịch vụ triển khai các phần mềm điều hành và 

quản lý khác,…

Thiết kế và sản xuất phần mềm Website

 Website thương mại điện tử

 Website tòa soạn báo điện tử

 Website cổng thông tin điện tử

 Website tin tức/ giới thiệu, bán hàng

 Nâng cấp website

 Quản lý chăm sóc website

Thiết kế đồ họa

 Thiết kế nhận diện thương hiệu

 Thiết kế ấn phẩm truyền thông

 Thiết kế quảng cáo

 Thiết kế bao bì nhãn mác62



DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÀ

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

Quảng cáo trực tuyến (Marketing Online)

          SEO Website

          Google Adwords

          Facebook Advertising

          Youtube Advertising

          PR Website

          Email Marketing

Ứng dụng di động

          App Mobile

          Web App

Phần mềm điều hành và quản lý

          SAP Business, Oracle

          ERP/ CRM

Gia công phần mềm (Outsourcing)
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VDO đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của mọi khách hàng: cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức 

trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp lớn & các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước và nước 

ngoài. Không chỉ là cung cấp, VDO còn là bạn, là người đồng hành cùng sự phát triển của mọi khách 

hàng.

KHÁCH HÀNG

TV

Äo

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
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VDO là đối tác chiến lược của các tập đoàn, công ty công nghệ, các hãng máy chủ, máy trạm, thiết 

bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị lưu điện, thiết bị tường lửa, thiết bị cân bằng tải,…các hãng giải pháp 

và phần mềm hàng đầu thế giới. Chúng tôi tự hào và cam kết mang đến cho khách hàng những 

sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ tốt nhất và tin cậy nhất.

ĐỐI TÁC
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VIỆT NAM 

HN: 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Tel: 024 7305 6666

HCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh

Tel: 028 7308 6666

Hotline: 1900 0366

Email: info@vdo.vn

Website: www.vdo.vn , www.vdodata.vn , www.vdotrading.vn , www.vdosoftware.vn

LIÊN HỆ

VDO COMPANY
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