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VNCDN dẫn dắt công nghệ CDN hàng 
đầu thị trường trong nước và quốc tế
Đáp ứng mọi nhu cầu truyền tải, bảo 
mật thông tin một cách hiệu quả và 
chi phí tối ưu nhất

Ứng dụng đa dạng vào

Dùng thử 7 ngày liên hệ: 09 7677 8088  |  contact@vncdn.vn

An toàn, bảo mật, tính ổn định cao
Tăng tốc và tối ưu hoá website
Uptime 100%
Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng



Cung Cấp Phần Mềm

VoD & L ive Streaming
Hệ thống tích hợp tối ưu truyền tải nội dung
video, xem phim, ca nhạc.clips Hỗ trợ ngăn chặn
hiệu quả việc bị sao chép, download clips

Gaming

Với công nghệ và kỹ thuật hỗ trợ việc tải game cực nhanh và cực
mượt trên mọi thiết bị

Websi te
Đáp ứng tốc độ truy cập website
cho người dùng và đảm bảo việc
truyền tải nội dung luôn ổn định

Khả năng chịu tải lớn, với hơn 300.000 lượt
download cùng lúc ở mọi nơi trên thế giới

Thương Mại  Điện Tử
Đảm bảo hệ thống kinh doanh online luôn hoạt 
động 24/7, tiếp cận người dùng mọi lúc mọi nơi



Cơ sở hạ tầng
của chúng tô i

VNCDN là một POP tại Việt Nam thuộc thành viên 
của liên minh CDN quốc tế, hơn 200 POP tại các 
quốc gia trên toàn thế giới với tổng băng thông 
trên 20PB

Hệ thống nhiều máy chủ được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành 
Phố Hồ Chí Minh tại các ISP (Internet Service Provider) đạt chuẩn 
Tier 3 tại Việt Nam như Viettel, FPT, VNPT...

Phục vụ hơn 500 khách hàng trong và ngoài nước với băng thông 
trên 20PB, chịu tải hơn 5 tỷ request cùng lúc. Transparent

Caching
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Cho phép bộ nhớ cache ở các node luôn tự động 
cập nhật mới khi có sự thay đổi nội dung từ dữ liệu 
nguồn, các nội dung không thay đổi sẽ được bỏ qua 
- Giúp giảm thiểu tối đa lưu lượng so với cơ chế
Push & Pull Cache truyền thống

Transparent Caching ra đời giúp thiết lập quy 
tắc hoạt động di chuyển nội dung từ dữ liệu 
nguồn đến các node trong cụm CDN mà 
không cần sự can thiệp của con người đối 
với bất kì tập tin nào

Giao thức HTTP/2 giúp các 
website cải thiện 30% hiệu 
suất mà không cần đầu tư hạ 
tầng phức tạp hay triển khai 
các quy trình rườm rà không 
cần thiết.

HTTP/2

GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG TỐC ĐỘ TRUYỀN TẢI NỘI DUNG SỐ
MỘT CÁCH NHANH CHÓNG MỌI LÚC MỌI NƠI



Bộ Lọc Nội Dung
(Content Fi l l tering)

Content filtering giúp 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.

(*) khi khách truy cập lúc website nguồn của bạn bị sự cố, website của bạn vẫn không bị lỗi 404 vì toàn bộ các bản cache đã được
CDN giữ ở các POP  - ít nhất là 5 - 15 phút cho đến khi server origin hoạt động trở lại bình thường

Chủ động thiết lập quyền truy 
cập nội dung theo địa chỉ IP, 
thời gian, địa lý.

Lợi Ích:

Đảm bảo an toàn nội dung giao đến người 
dùng cuối

Giảm tải lượng tuy cập bất hợp pháp làm 
ảnh hưởng đến lưu lượng

Lợi Ích:

Phân tán nội dung đến các POP, để người 
dùng có thể truy cập nhanh hơn

Đảm bảo website có thể chịu tải được 
lượng truy cập lớn cùng lúc

Giữ website luôn hoạt động ở dạng cache 
dù máy chủ gốc đang trong tình trạng 
ngưng hoạt động

Web Acceleration đáp ứng nhu cầu truy cập của 
người dùng với tốc độ cao và giúp cải thiện hiệu 
suất hoạt động cho website mà không cần phải 
tốn thêm một khoảng phí nào khác cho cơ sở 
hạ tầng.

Tăng Tốc Website
(Web Acceleration)

Cho phép truy cập cùng lúc ở mọi 
nơi trên thế giới mà vẫn giữ cho 
website luôn ổn định

Download Optimize là giải pháp tối ưu để 
giải quyết vấn đề về cung cấp file download. 
Không cần phải tốn một khoảng chi phí lớn 
để xây dựng cơ sở hạ tầng giúp tiết kiệm 
ngân sách cho doanh nghiệpHỗ trợ download nhanh chóng và

hiệu quả mọi lúc mọi nơi

Tối ưu hoá Download
(Download Optimise)

Lợi Ích:

Người dùng có thể tải file một cách
nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi

Chịu tải lớn, đáp ứng nhu cầu tải file của
lượng lớn người dùng cùng lúc

Lợi Ích:

Nội dung video, phim ảnh luôn được 
truyền tải một cách ổn định

Chịu tải lớn giúp giảm thiểu các trường 
hợp bị gián đoạn trong lúc tuyền phát

Chạy tốt trên mọi ứng dụng và mọi thiết bị

Live Streaming & VoD là giải pháp tối ưu 
việc truyền tải nội dung media đến người 
dùng mà không phải tốn nhiều chi phí để 
xây dựng

Streaming & VoD
(Live Streaming & VoD)

Hỗ trợ truyền tải mượt mà, với độ 
trễ gần như bằng không



500+ Partners

Alibaba Cloud
Hệ thống thương mại điện tử với 
quy mô hơn 200 quốc gia.
Phân tải nội dung qua CDN đáp 
ứng hơn 450 nghìn lượt truy cập 
mua hàng/tháng

www.alibaba.com

Dzones
Dzones được điều hành bởi Công 
ty Đất Việt và là một trong những 
công ty truyền thông lớn nhất Việt 
Nam.
Cung cấp dịch vụ lưu trữ và giải 
pháp phân phối nội dung đáp ứng 
được nhu cầu của Dzones cũng 
như người dùng cuối của Dzones.

www.dzones.vn

NCT Corporation
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
CDN cung cấp giải pháp về tốc độ, 
bảo mật, khả năng truyền tải trực 
tiếp các dịch vụ hỗ trợ chuyên 
nghiệp đến người dùng.

www.nhaccuatui.com

Oppo
Cung cấp các thiết bị điện tử di 
động, game giải trí và sản phẩm 
công nghệ trên hơn 20 quốc gia
Giải pháp tối ưu download dành 
cho game, hỗ trợ download nhanh 
chóng và hiệu quả.

www.oppo.com

Foody
Cộng đồng tìm kiếm và đánh giá 
các địa điểm ăn uống
Hỗ trợ chịu tải với tốc độ cực nhanh 
cho website với hơn hàng chục 
ngàn lượt truy cập/tháng

www.foody.vn

Umbala
Kết nối hơn 1 triệu nguời dùng trên 
toàn thế giới qua các video 12 giây
Cung cấp giải pháp tối ưu truyền tải 
video, đáp lượng lớn người dùng 
trên toàn thế giới

www.umbala.tv

VTC
Tổng công ty Truyền thông đa 
phương tiện Việt Nam trực thuộc 
Bộ Thông tin và Truyền thông
VNCDN cung cấp giải pháp chịu tải 
số lượng cực lớn mỗi tháng đồng 
thời đảm bảo đường truyền luôn ổn 
định và an toàn cho người dùng

www.vtc.vn

Singapore Airline
Một trong những hãng hàng không 
hàng đầu thế giới
Mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, 
bảo mật website đồng thời giảm 
thiểu thời gian truy cập cho khách 
hàng một cách nhanh chóng, tiết 
kiệm và an toàn

www.singaporeair.com

VTV Go
VTV Go là sản phẩm do VTV Digital 
phát triển, ứng dụng xem truyền 
hình trực tuyến ngay trên di động
Đáp ứng tốc độ truyền tải VOD, 
Livestreaming cho lượng lớn người 
truy cập.

www.vtvgo.vn

Year1
Tập đoàn Yeah1 là mạng lưới 
Online Video đa nền tảng số 1 Châu 
Á. 5 tỷ lượt xem video mỗi tháng.

Tư vấn cài đặt hạ tầng máy chủ và 
cung ứng giải pháp truyền tải nội 
dung CDN

www.yeah1.com




