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Khách hàng tiêu biểu của Bách Khoa

Lời giới thiệu

Kính thưa quý khách hàng,
Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Công nghệ Cao Bách Khoa đã có những phát triển không
ngừng. Tiền thân là Trung tâm Công nghệ Cao Bách Khoa từ năm 2006, Công ty TNHH Công nghệ cao Bách Khoa
đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi:
Dịch vụ Lưu trữ dữ liệu trực tuyến: Hiện chúng tôi có cơ sở hạ tầng hiện đại và là đối tác cung cấp dịch vụ của
các nhà cung cấp khác như FPT, VDC, Viettel với các dịch vụ: Tên miền, Hosting, Email, Server, Chỗ đặt Server…
Phầm mềm: Cung cấp và triển khai các phần mềm, phần mềm quản lý theo yêu cầu: Phần mềm quản lý Bất động
sản, Phần mềm quản lý văn phòng điện tử, Phần mềm quản lý bán hàng, Phần mềm kế toán. Phần mềm quản lý
công việc Work Follow, Cổng thông tin dành cho các doanh nghiệp.
Dịch vụ tin học: Cung cấp giải pháp, Thiết kế hệ thống, Cung cấp phần cứng, Phần mềm cho các hệ thống tin học
hóa, Hệ thống thông tin liên lạc, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống tin học cho các công ty, doanh nghiệp
Giải pháp Thương mại Điện tử cho các doanh nghiệp: Cho đến nay chúng tôi đã xây dựng, phát triển và quảng
bá cho trên 1000 website doanh nghiệp, Cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Về lĩnh vực Quảng bá Ranking lên
Google hiện Chúng tôi nằm trong TOP 1 các đơn vị thực hiện hiệu quả và thành công nhất dịch vụ này.

Chiến lược:
"Phấn đấu trở thành Đơn vị hàng đầu trong việc xây dựng phát triển và triển khai hạ tầng cũng như dịch vụ điện
tử cho Động đồng. Với nhận định Công nghệ Thông tin sẽ tiếp tục là công nghệ nền tảng trong xu thế phát triển
mạnh nhằm đáp ứng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách tiện lợi nhất cho Cộng đồng." Đây chính là
hướng phát triển quan trong và chiến lược mà chúng tôi hướng tới.

Phương châm và Tầm nhìn của chúng tôi là:
"Mong muốn trở thành một tổ chức giàu mạnh nhờ nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học, công nghệ làm
Khách hàng hài lòng, góp phần vào sự thành công của Khách hàng, sự phồn thịnh của Quốc gia, đem lại những
điều kiện phát triển tốt nhất về cả vật chất và tinh thần cho các thành viên của công ty."
Xin trân trọng cảm ơn Quí Khách hàng, Đối tác đã, đang và sẽ cũng chúng tôi đồng hành trước và trong thời gian tới!
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DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN
I. TÊN MIỀN
Định nghĩa tên miền
Khi chúng ta viếng thăm trang web chúng ta nhập vào địa chỉ trang web " www.tencongty.com" thì
"tencongty.com" được gọi tên miền. Tên miền là địa chỉ duy nhất của website trên mạng internet, không như địa
chỉ nhà, tên miền website dựa theo cấu trúc khác giúp cho trình duyệt tìm thông qua www để đến trang web.
Domain hay còn gọi là tên miền, là một tên chỉ bao gồm các số 0..9 và các ký tự alpha (a,b,c,..) được sử dụng
như một định danh máy tính riêng biệt (ví dụ : WebServer" hay Mail Server) trên Internet.
Tên miền cho phép người sử dụng Internet gõ vào một tên như google.com hay yahoo.com,... để định danh thay
cho một con số địa chỉ như 24.10.20.08.
Mục đích của tên miền là cho người sử dụng kết nối Internet tìm một địa chỉ Website hay gửi đến một địa chỉ
mail với tên thân thiện dễ nhớ,... như tencongty.com hay yahoo.com mà không cần phải nhớ những con số địa
chỉ IP.

Tại sao bạn cần một tên miền riêng
Sẽ có vẻ không chuyên nghiệp nếu chúng tôi sử dụng một tên miền miễn phí như SafeShopper.com/bk/ hay
một tên miền cấp 2 như bk.fpt.com. Liệu bạn có thể tin tưởng ký kết hợp đồng với chúng tôi nếu chúng tôi không
có đủ tiền để mua một tên miền riêng?
Khi bạn đã có một tên miền riêng đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng rất nhiều địa chỉ email trên tên miền
của bạn một cách rất chuyên nghiệp. Khách hàng của bạn luôn tin tưởng một địa chỉ email theo chức năng của
một công ty như kinhdoanh@tencongty.com , dathang@tencongty.com hay info@tencongty.com hơn là một
địa chỉ email tencongty@yahoo.com

Các loại tên miền thông thường
Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info...)
Tên miền cấp 3. vn dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn,
.biz.vn .org.vn, .gov.vn...)
Tên miền cấp 2. vn dạng: www.tencongty.vn
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II. HOSTING
Web Hosting (lưu trữ web) là gì?
Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các
thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy
chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn
ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin
giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các
phần mềm Internet hoạt động.

Các thông số cơ bản của Hosting
Dung lượng của Web Hosting?

Băng thông của Web Hosting?

Dung lượng của web hosting là khoảng không gian
bạn được phép lưu trữ dữ liệu của mình trên ổ cứng
của máy chủ. Với những website mà chứa nhiều hình
ảnh và video thì phần dung lượng này sẽ khá nhiều.

Băng thông của web hosting là lượng dữ liệu (tính
bằng MBytes) trao đổi giữa website của bạn với người
sử dụng trong một tháng. Ví dụ nếu bạn tải lên web
của mình một tệp tài liệu có kích thước là 1MB và có
100 khách hàng tải tệp tài liệu đó về thì bạn đã tiêu
tốn tổng cộng 100MB băng thông. Với cách tính này
thì bạn có thể ước lượng được khả năng sử dụng băng
thông của website mình

Các yêu cầu và tính năng cần thiết của Web Hosting?
Tốc độ máy chủ chạy dịch vụ Web: phải có cấu hình đủ lớn để đảm bảo xử lý thông suốt, phục vụ cho số
lượng lớn người truy cập. Phải có đường truyền kết nối tốc độ cao để đảm bảo không bị nghẽn mạch dữ liệu.
Máy chủ phải được người quản trị hệ thống chăm sóc, cập nhật, bảo dưỡng thường xuyên nhằm tránh các
rủi ro về mặt kỹ thuật cũng như bảo mật.
Web Hosting phải có một dung lượng đủ lớn (tính theo MBytes) để lưu giữ được đầy đủ các thông tin, dữ liệu,
hình ảnh,… của Website
Phải có bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website
Phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP để cập nhật thông tin.
Hỗ trợ các các ngôn ngữ lập trình cũng như cơ sở dữ liệu để thực thi các phần mềm trên Internet hoặc các
công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt động giao dịch trên Website như gửi mail, upload qua trang Web, quản
lý sản phẩm, tin tức…
Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail như POP3 E-mail, E-mail Forwarding, DNS…
Có giao diện quản lý Web Hosting để dễ dàng quản lý website, các tài khoản FTP, Email…
Không bị chèn các banner quảng cáo của nhà cung cấp.
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III. EMAIL
Dịch vụ Email theo tên miền riêng
Dịch vụ Email tên miền riêng là dịch vụ cài đặt Email cho tên miền
riêng của bạn. Ví dụ : kinhdoanh@tencongty.com,....
Chưa bao giờ ở nước ta thương mại điện tử (TMĐT) lại được đề câp
nhiều đến thế. Và ngày nay, việc sử dụng email miễn phí (yahoo
mail, gmail) đã dần trở thành email của cá nhân. Các doanh nghiệp,
công ty đã hiểu được tầm quan trọng của việc có một tên miền với
email riêng dùng cho doanh nghiệp mình.
Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ) vẫn sử dụng email cá nhân để giao dịch với khách hàng.
Email doanh nghiệp là một hệ thống mail công ty chuyên nghiệp phục vụ cho việc giao dịch trực tuyến cho các
doanh nghiệp. Quản lý tập trung với tên miền riêng tạo sự tin cậy cho đối tác, tích hợp với giải pháp văn phòng,
dung lượng lớn & chống spam mail hiệu quả.
Lợi ích của email theo tên miền riêng:
Giúp doanh nghiệp quản lý tập trung, quảng bá thương hiệu, tạo tin cậy cho đối tác hơn khi dùng các địa chỉ
email cá nhân
Đồng bộ và thống nhất toàn bộ Cán bộ công nhân sử dụng một kiểu email kiểu tennv@tencongty.com.vn
Đơn giản khi sử dụng với những chương trình quen thuộc như Microsoft Outtlook, Outlook Express hay chỉ
với một trình duyệt Web.
Dễ dàng thay đổi, thêm, xóa,thay đổi password các mail doanh nghiệp khi có sự thay đổi nhân sự trong công
ty.
Những tính năng hữu ích như chuyển tiếp email, tự động trả lời, chặn địa chỉ email lạ, chống spam...cho mail
công ty sẽ giúp cho bạn thoải mái trong khi sử dụng.
Tích hợp webmail có thể truy cập email bất cứ nơi nào chỉ cần có trình duyệt web trên máy tính xách tay hay
điện thoại di động của bạn.
Vì sao cần email theo tên miền riêng?
Khi các doanh nghiệp sử dụng hệ thống email không tập trung cho nhân viên của mình như khi dùng các email
theo kiểu như sau: conghung2003@yahoo.com ; nguyenvanthanh@gmail.com; …có những nguy cơ sau đây:
Thiếu sự tin cậy nơi đối tác, thử hỏi nếu công ty bạn giao dịch với những công ty chỉ dùng những địa chỉ email
cá nhân, không có tên miền riêng xác thực liệu bạn có hoàn toàn tin tưởng không?
Cách quản lý rời rạc thiếu tập trung gây khó khăn cho đối tác khi giao dịch.
Thiếu những tiện ích cần phải có như chuyển tiếp email, tự động trả lời, lọc thự, chặn địa chỉ email...
Không đồng bộ vì không có hệ thống quản trị Email vì mỗi một nhân viên lại dùng email cá nhân khác nhau
Các Dịch vụ Email theo tên miền riêng tại Bách Khoa:
Email Online
Email theo tên miền Máy chủ Google
Máy chủ Email dùng riêng
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Email Online
Là Gói Email phục vụ cá nhân và doanh nghiệp

Lợi ích của dịch vụ Mail online

Bách Khoa cung cấp gói Email giá cước cực rẻ phục
vụ khách hàng cá nhân hay công ty có quy mô nhỏ.
Đến Bách Khoa các bạn sẽ được phục vụ tận tình
chu đáo.

Có tên miền riêng của công ty
Không phải thiết lập hệ thống Internet trong công ty
Tiết kiệm chi phí kết nối đường truyền riêng, đầu tư
và lắp đặt máy chủ và các chi phí bảo trì hệ thống.
Kiểm soát chi phí hàng tháng.
Nhận và gửi mail với bất cứ hình thức Internet nào
hay bất cứ nơi đau.
Có nhiều gói dịch vụ khác nhau, tuỳ vào nhu cầu sử
dụng, bạn có thể lựa chọn cho mình gói dịch vụ phù
hợp nhất.
Mỗi hộp thư dạng ten@tencongty.com của bạn có
dung lượng lên đến 100MB.
Các hộp thư điện tử của Bách Khoa đều hỗ trợ
POP3, SMTP cũng như Webmail. Các bạn hoàn
toàn có thể yên tâm truy xuất hộp thư từ bất cứ máy
tính nào dùng Outlook, Outlook Express hoặc qua
Internet.

Máy chủ Email dùng riêng
Hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào công tác giao dịch và quản lý là một trong những chiến lược phát triển của
các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, nhu cầu trang bị hệ thống email dùng riêng để phục vụ trong các
giaodịch thương mại của doanh nghiệp ngày càng tăng cao, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mạnh dạn
đầu tư vì lo ngại vấn đề chi phí, nhân sự hỗ trợ cũng như các yếu tố bảo mật. Gói giải pháp “Máy chủ Email dùng
riêng” do BK cung cấp sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết triệt để các vấn đề trên và tạo ra lợi thế cạnh tranh
trên thương trường

Tính năng nổi bật
Độ linh hoạt cao nhất, dễ sử dụng nhất
Số lượng tài khoản Email tùy ý.
Dung lượng lưu trữ của mỗi hộp thư tùy ý theo nhu
cầu
Đính kèm ﬁle dữ liệuvới dung lượng tối đa
Có thể sử dụng email trên toàn thế giới (hỗ trợ đầy đủ
giao thức gởi nhận email – POP3 / IMAP / Webmail)
Hỗ trợ cho nhiều tên miền khác nhau
Tính an toàn và bảo mật cao nhất
Hệ thống Email của doanh nghiệp được vận hành
trên 1 máy chủ VPS có cấu hình cực mạnh
Nội dung thông tin giao dịch qua Email được mã
hoá an toàn (SSL)
Quản lý và kiểm soát nội dung thông tin mail gửi
đi và mail nhận về dễ dàng
Được Bách Khoa quản trị từ A – Z bao gồm
phòng chống spam, virus hiệu quả (Antispam,
antivirus), đảm bảo hệ thống chạy ổn định 24/24

Tiết kiệm chi phí hiệu quả nhất
Doanh nghiệp không cần trang bị hạ tầng công
nghệ (máy chủ, đường truyền, UPS, máy phát điện,
hệ thống bảo mật….)
Doanh nghiệp không cần đội ngũ nhân viên hỗ trợ,
Bách Khoa hỗtrợ 24/24 trong suốt quá trình vận
hành hệ thống
Tiết kiệm chi phí hội họp, in ấn,…
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IV. MÁY CHỦ
Thuê máy chủ dùng riêng - Dedicated server
Giới thiệu dịch vụ cho thuê máy chủ – Dedicated Server
Thuê máy chủ Dedicated Server cung cấp cho khách hàng máy chủ
dùng riêng với mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một
trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với
Internet giúp Khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng
dụng khác của mình lên Internet.
Bách Khoa cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ server của các hãng
máy chủ có thương hiệu nổi tiếng như : Máy chủ Supermicro, máy chủ
IBM, máy chủ Dell, máy chủ Cisco, máy chủ HP, máy chủ Intel theo
yêu cầu của quý khách.
Dịch vụ cho thuê máy chủ Bách Khoa cung cấp chọn gói bao gồm
máy chủ và đầy đủ điều kiện về chỗ đặt máy chủ, vị trí đặt máy chủ
(không gian, diện tích), tủ mạng và các kết nối cho khách hàng tại các
trung tâm dữ liệu Datacenter VDC, FPT, VTC, CMC, Viettel
Ưu điểm của dịch vụ thuê máy chủ
Bách Khoa luôn cam kết mang tới cho quý khách dịch vụ thuê máy
chủ, thuê server giá rẻ ổn định và thành công.
Khách hàng được trang bị một máy chủ riêng và một IP tĩnh để truy
cập quản trị máy chủ từ xa. Bạn có thể cùng một lúc sử dụng được
nhiều dịch vụ như: truy cập web, thư điện tử, giới thiệu doanh nghiệp
mình thông qua WWW, truyền File (FTP, xây dựng cơ sở dữ liệu… )
Khách hàng được tư vấn chọn cấu hình máy chủ phù hợp và được
hỗ trợ cài đặt hệ điều hành ứng dụng.
Khách hàng có thể tự quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm, ứng
dụng theo nhu cầu mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy nhờ
vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như
phần mềm.
Cấu hình máy chủ cao, đặt tại các Data Center lớn đảm bảo về tiêu
chuẩn cho server hoạt động.
Tại sao nên thuê máy chủ server tại Bách Khoa
Bách Khoa chuyên cung cấp các dịch vụ máy chủ chính hãng của các đơn vị lớn như : HP, Dell, IBM,
Supermicro, Cisco, Acer, Intel, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng máy chủ server
Chúng tôi luôn khảo sát thị trường và đưa ra ra các chính sách giá cả cạnh tranh cho khách hàng
Hỗ trợ kỹ thuật thuê máy chủ 24/7/365
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Bách Khoa là đối tác thân thiết của các Data Center lớn nhất Việt
Nam và quốc tế như Data center VDC, Data center FPT, Data center
CMC, Data center Viettel, Data center VTC và được kết nối mạng
Peering giữa các ISP trong nước FPT, VDC, Viettel, CMC, VNNIX và
quốc tế, peering với các nhà cung cấp mạng core và nội dung hàng
đầu như Google, Yahoo…
Dịch vụ thuê máy chủ hoạt động ổn định, liên tục nhờ các hệ thống
điều hòa, UPS, máy phát điện dự phòng và chống sét, chống cháy.
Sẵn sàng sử dụng và kết nối đến các dịch vụ và hệ thống chuyên
nghiệp khác của Bách Khoa như: dịch vụ truyền số liệu, hệ thống
Voice Gateway, SMS Gateway,…

?

TẠI SAO CHỌN
BÁCH KHOA

Thuê máy chủ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành.

Thuê máy chủ ảo
Giới thiệu dịch vụ thuê máy chủ ảo
Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp
phân chia một server vật lý thành nhiều server riêng. Mỗi
server là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, chạy hệ điều hành
riêng có toàn quyền quản lý và khởi động lại hệ thống.
Máy ảo VPS dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có
server riêng có thể quản trị từ xa, có thể cài đặt phần mềm
theo nhu cầu mà không bị hạn chế, có thể xây dựng server
web, email, backup dữ liệu hoặc dùng để truyền tải ﬁle dữ liệu
giữa các chi nhánh một cách dễ dàng, nhanh chóng, bảo mật.
Vậy nên thuê máy chủ ảo là giải pháp tối ưu hàng đầu dành
cho doanh nghiệp.
So sánh giữa việc thuê máy chủ ảo và thuê máy chủ dùng riêng
Thuê máy chủ ảo
Tài nguyên được ảo hóa
Một tài khoản VPS bị tấn công không
ảnh hưởng tới VPS khác
Quản trị từ xa với IP tĩnh, cơ chế tự
backup dữ liệu.
Tài nguyên được ảo hóa và cung cấp
cho người dùng
Nâng cấp cấu hình dễ dàng không cần
khởi động lại máy
Thuê máy chủ ảo chi phí trả theo cấu
hình
Sử dụng chung máy chủ khiến VPS bị
phụ thuộc

Thuê máy chủ Server riêng

Tính
sẵn sàng

Dữ liệu được lưu trên máy chủ vật lý à
rủi ro
Bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu nếu 1 HDD
bị hỏng
Tốn nhiều chi phí triển khai, backup

Khả năng
mở rộng

Để mở rộng phải mua thiết bị phần
cứng chuyên dụng và phức tạp
Downtime Server cao khi nâng cấp.
Chi phí phần cứng cao

$

Phải trả chi phí hệ thống mạng, bảo trì
máy chủ, điện… để duy trì server à Tốn
kém

Chi phí
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Những lợi ích từ dịch vụ thuê máy chủ ảo
Mỗi một máy chủ ảo là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, có hệ điều hành riêng, có toàn quyền quản lý root và
có thể khởi động lại hệ thống bất cứ lúc nào. Do vậy, thuê máy chủ ảo vps hạn chế 100% khả năng bị tấn công
hack local.
Tiết kiệm được rất lớn chi phí đầu tư mua máy chủ server ban đầu.
Hoạt động hoàn toàn như một server riêng nhưng tiết kiệm được rất nhiều chi phí nếu so sánh với việc thuê một
Server riêng.
Ngoài việc thiết lập Web Server, Mail Server cũng như các ứng dụng khác trên VPS thì người dùng còn có thể cài
đặt để thực hiện những nhu cầu riêng như: truy cập Web bằng trình duyệt Web, download/upload bittorent với
tốc độ cao…
Máy chủ ảo như một giải pháp dung hòa giữa hosting và máy chủ riêng (dedicated server) theo cả khía cạnh chi
phí và cách thức vận hành. Vì vậy giải pháp thuê máy chủ ảo phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn
có một hệ thống máy chủ riêng biệt, toàn quyền quản lý với chi phí thấp.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thuê máy chủ ảo của Bách Khoa
Được trang bị một server kết nối vào kênh Internet tốc độ cao.
Hoạt động hoàn toàn như một server riêng với quyền quản trị cao nhất, bảo
mật cao.
Được cấp 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn.
Dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD, Băng thông khi cần.
Có thể cài lại hệ điều hành từ 5-10 phút (cần thiết trong lúc khẩn cấp giảm
tối đa thời gian sập mạng của hệ thống, các trường hợp lỗi, quá tải hay tấn
công mạng).
Support thuê máy chủ ảo trong quá trình dùng thử: 24/7

Thuê Cloud VPS
Cloud VPS là gì ?
Cloud VPS là một hệ thống máy chủ ảo được xây dựng
trên nền tảng điện toán đám mây thông qua việc dùng
công nghệ Vmware,sử dụng hệ thống Mạng Lưu Trữ (
Storage Area Network- SAN) vượt qua những tiêu
chuẩn khắt khe trong môi trường doanh nghiệp, áp
dụng công nghệ tăng tốc và bảo toàn dữ liệu RAID
thích hợp được lựa chọn để giúp việc truyền dữ liệu
đến từng máy chủ ảo trên Cloud diễn ra tố ưu nhất.
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Những lợi ích mà Cloud VPS mang lại
Chi phí bỏ ra

Khả năng lưu trữ và ổn định

Một mạng lưới lưu trữ và chia sẻ truyền thống trước
đây được coi là tiết kiệm nhất về việc điều hành 1
trang web. Điều này đã thay đổi khi có Cloud VPS !!!

Cloud VPS là một dịch vụ giúp bạn có thể giải quyết
được bài toán lưu trữ web với thời gian sử dụng lên
tới 99,99 % cùng với hệ thống dự phòng đầy đủ và
khả năng ổn định cao. Với hệ thống máy chủ có cấu
hình mạnh và ổn định điều đó giúp cloud server có
thể khôi phục và thay thế ngay khi một VPS xảy ra sự
cố.

Trước đây, nhà cung cấp sẽ đáp ứng cho bạn những
tính năng mà bạn yêu cầu ngay từ khi áp dụng dịch
vụ nhưng với những tính năng không có trong điều
khoản thì bạn phải trả thêm chi phí để nhà cung cấp
có thể đáp ứng cho bạn những điều đó. Còn bây
giờ,với Cloud VPS nó cho phép bạn thay đổi kế
hoạch bất cứ lúc nào, cập nhật bất cứ thứ gì bạn
muốn mà không phải trả thêm bất kì khoản chi phí
nào khác.
Tốc độ

Độ bền và tính linh hoạt
Mọi Cloud VPS đều được cấp quyền truy cập đầy đủ
như hệ thống KVM, với đầy đủ quyền như một tài
khoản root cùng với quyền quản trị cao nhất, bạn có
thể đăng nhập và sửa đổi bất cứ dữ liệu nào từ web
của bạn tại bất cứ đâu mà bạn có thể

Với dịch vụ Cloud VPS thì bạn sẽ không bao giờ phải
lo lắng về tốc độ chạy. Đó là bởi vì rất nhiều tài
nguyên bao gồm nhiều tùy chọn mà trang web của
bạn trang bị sẽ chạy không bao giờ bị tụt hoặc
chậm lại

Những ưu đãi khi sử dụng dịch vụ Cloud VPS tại Bách Khoa
Bách Khoa cam kết bán đủ số lượng tài nguyên
thực,không chạy theo lợi nhuận bất chấp quyền
dịch vụ và lợi ích của khách hàng
Hệ thống máy chủ có cấu hình cao, băng thông
ổn định nhằm nâng cao chất lượng Cloud VPS
mà Bách Khoa cung cấp đến khách hàng

Hỗ trợ và tư vấn kĩ thuật trong suốt quá trình sử
dụng Cloud VPS
Hệ thống quản lí có tính bảo mật cao cam đoan
không làm mất dữ liệu của khách hàng
Đội ngũ nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm,
nhiệt tình sẵn sàng phục vụ 24/7

Thuê chỗ đặt máy chủ
Giới thiệu Dịch vụ Thuê chỗ đặt máy chủ
Thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ mà khi quý khách đã có điều kiện
trang bị máy chủ dùng riêng mà chưa có chỗ đặt máy chủ. Các bạn có
thể tìm hiểu qua dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ server của chúng
tôi dưới đây :
Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation Server là dịch vụ khách
hàng tự trang bị máy chủ, mang đến đặt tại Data center của nhà cung
cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu.
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Bách Khoa là đơn vị hợp tác thân thiết với các đơn vị cung cấp thuê chỗ đặt server lớn nhất toàn quốc như VDC,
FPT, Viettel, CMC,…nên các bạn có quyền được an tâm về máy chủ của mình và chất lượng dịch vụ của chúng
tôi
Chỗ đặt server đảm bảo sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy
phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn,
an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ
hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt server của Bách Khoa
Sử dụng IP tĩnh, Cấp không giới hạn IP tĩnh.

Cài đặt hệ điều hành tùy chọn.

Được bảo mật bởi các hệ thống Firewall, Anti
Virus, Anti Spam chuyên nghiệp.

Khách hàng khi thuê chỗ đặt server có toàn
quyền sử dụng và quản lý máy chủ của mình.

Dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ theo nhu
cầu sử dụng (CPU, RAM, HDD) sau khi đã thuê
chỗ đặt server của chúng tôi.

Dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ theo nhu
cầu sử dụng (CPU, RAM, HDD).

Băng thông, Lưu lượng chuyển tải tùy chọn.
Kết nối băng thông trong nước và quốc tế tốc độ
cao.
Các chỗ đặt máy chủ tùy chọn : VDC, FPT, Viettel, CMC, VTC đảm bảo đường truyền truy cập
nhanh và ổn định.

Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy
chủ .
Quản trị từ xa hoặc trực tiếp tại Data center và cài
đặt các phần mềm, tiện ích phù hợp theo nhu cầu
của doanh nghiệp mà không bị giới hạn về tài
nguyên của máy nhờ vào khả năng linh hoạt
trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần
mềm.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365.
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GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
HTML

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
LẬP TRÌNH THEO YÊU CẦU

CSS

PHP

C++
Java

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

I. LẬP TRÌNH PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU
Giới thiệu về Lập trình phần mềm tại Bách Khoa
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình
phần mềm và phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, Bách
Khoa đã cho ra đời khá nhiều phần mềm, đáp ứng
hầu hết và hỗ trợ khá tốt công việc của các doanh
nghiệp.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cập nhật
công nghệ trong việc phát triển công ty nói riêng và
hiệu quả công việc của khách hàng, đối tác nói
chung. Chúng tôi chủ trương đã và đang phát triển
một đội ngũ nhân viên giỏi trong các lĩnh vực viết
phần mềm , lập trình cơ sở dữ liệu và sử dụng, khai
thác mở rộng hiệu quả các phần mềm chuyên môn
cũng như nắm bắt các công nghệ, công cụ lập trình
hiện đại. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, cung cấp các
giải pháp trọn gói, viết phần mềm phục vụ yêu cầu
chuyên môn, sản xuất cho khách hàng là cá nhân,
tổ chức cũng như cung cấp các dịch vụ về gia công
phần mềm trong các lĩnh vực chuyên môn.

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và nghi nhận tất cả
các ý kiến và yêu cầu từ đơn vị để có thể cung cấp
được một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh và phù
hợp nhất cho từng đơn vị sử dụng trên từng lĩnh vực
hoạt động.
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Mô tả sản phẩm
Phần mềm của chúng tôi sử dụng các công cụ lập trình hiện đại:
.Net (C#, ASP.Net, VB.Net)
Java (JSP, EJB, Servlets)
ASP, PHP 5
Ngôn ngữ lập trình

XHTML, XSLT / XSL, XML
VB Script, JavaScript, AJAX, DWR
Flash/ Actions Script
Accessibility

Đồ họa

Photoshop, Coreldraw, Illustrator, AutoCAD…

Phần mềm chuyên ngành

Mapinfo, AutoCAD, ArcGIS, ArcSDE, ArcEngine…

Cơ sở dữ liệu
và hệ thống

MS Access, MS SQL, MySQL, PostgreSQL
Oracle

Ưu điểm Phần mềm Bách Khoa lập trình mang lại cho bạn
Sử dụng Kiến trúc hướng dịch vụ – SOA.
Làm việc với các thiết bị hỗ trợ như máy in, máy quét mã vạch, đầu đọc rﬁd, thiết bị PDA cầm tay…
Hoàn thành trong thời gian sớm theo yêu cầu của quý khách.
Tư vấn tận tình, giải pháp hợp lý sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Phần mềm có thể chạy trên nhiều mô hình: máy đơn, trong mạng lan hoặc kết nối internet, với giao diện đồ
họa web-base/mobile hoặc win-base.
Phần mềm cho phép phân quyền người sử dụng chi tiết tùy theo yêu cầu của việc quản lý.
Phần mềm được đóng gói hỗ trợ cài đặt và cấu hình dễ dàng.
Giao diện đẹp, hỗ trợ tiếng Việt, cách sử dụng phần mềm đơn giản giúp bạn kiểm soát và tìm kiếm dữ liệu
trong phần mềm nhanh chóng hơn.
Chạy trên mọi hệ điều hành windows: Xp, Vista, Win7, Window Server, Linux, Mac, iOS, Android…
Và trên hết, chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu thêm mới, chỉnh sửa cho phù hợp với các nhu cầu công việc mới
phát sinh của quý khách.

Quy trình thực hiện
Bước 1: Khảo sát yêu cầu và hiện trạng CNTT đơn vị
Khảo chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ cần quản lý
của đơn vị
Thu thập tất cả các mẫu biểu báo cáo và chứng
từ cần thiết kế theo yêu cầu.
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Khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT và cơ sở hạ
tầng CNTT của đơn vị để đưa ra hướng tư vấn ứng
dụng phù hợp nhất.
Sẵn sàng tham gia tư vấn cho đơn vị đầu tư các cơ
sở vật chất, thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng mạng
để đơn vị có thể khai thác và vận hành tốt nhất, có
hiệu quả nhất hệ thống phần mềm đã được trang
bị.
Bước 2: Phân tích bài toán và lập kế hoạch triển khai
Tổng hợp chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ của
đơn vị để lập nên bộ tài liệu phân tích hệ thống
Thống nhất với đơn vị về bộ tài liệu phân tích
yêu cầu người sử dụng để tiến hành lập trình
xây dựng hoặc hiệu chỉnh hệ thống theo yêu
cầu quản lý.
Bách Khoa và Khách hàng cùng cử nhân sự đại
diện để phụ trách xuyên suốt trong quá trình
triển khai hệ thống. Đại diện của hai bên sẽ lên
kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn triển khai hệ
thống cho đến khi nghiệm thu toàn bộ chương
trình
Bước 3: Phân tích, thiết kế và lập trình xây dựng hệ thống:
Khảo chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ cần quản lý
của đơn vị
Thu thập tất cả các mẫu biểu báo cáo và chứng từ
cần thiết kế theo yêu cầu.
Dựa trên hồ sơ yêu cầu của đơn vị, bộ phận phân
tích của Bách Khoa sẽ tiến hành phân tích_thiết kế
chi tiết yêu cầu người sử dụng rồi chuyển sang cho
bộ phận lập trình (coding) tiến hành xây dựng hệ
thống theo tài liệu phân tích này.
Tài liệu phân tích thiết kế sẽ được chuyển giao cho
đơn vị làm cơ sở đối chiếu trong quá trình khai
thác vận hành, kiểm tra hệ thống của người dùng.
Công việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống
được thực hiện bởi Bách Khoa.
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Bước 4: Cài đặt và chạy thử nghiệm hệ thống bằng số liệu thực
Sau khi hệ thống đã được hiệu chỉnh hoàn thiện, Bách
Khoa sẽ phối hợp với đại diện của đơn vị để tiến hành
cài đặt hệ thống trực tiếp lên máy tính của đơn vị để
tiến hàng chạy thử nghiệm hệ thống.
Công việc của hai bên trong quá trình chạy thử
nghiệm:
+ Bách Khoa : chuyển đổi dữ liệu và hướng dẫn cho
người dùng của đơn vị khai thác vận hành thử
nghiệm.
+ Đơn vị : Chuẩn bị bộ số liệu mẫu và bố trí nhân sự
nhập liệu để kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của hệ
thống
Trong thời gian thử nghiệm, nếu có phát sinh yêu cầu
hai bên sẽ tiến hành phân tích và Bách Khoa có trách
nhiệm cập nhật vào hệ thống các yêu cầu còn thiếu
sót hoặc chưa hoàn thiện.
Bước 5: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khai thác vận hàng và
chuyển giao
Sau khi hệ thống đã được thử nghiệm hoàn thành,
hai bên sẽ bố trí nhân sự cho việc khai thác vận
hành chính thức hệ thống thông qua sự hướng dẫn
và đào tạo của nhân viên triển khai của Bách
Khoa.
Bách Khoa có trách nhiệm cử cán bộ có đủ năng
lực để phối hợp và hướng dẫn cho người sử dụng
của đơn vị có thể khai thác và vận hành một cách
thành thạo hệ thống.
Sau thời gian khai thác và vận hành hệ thống, hai
bên sẽ có buổi họp tổng kết, đánh giá lại hệ thống
lần cuối để đi đến nghiệm thu và chuyển giao hoàn
toàn hệ thống cho đơn vị.
Bước 6: Tư vấn nâng cấp, mở rộng, phát triển hệ thống trong
tương lai
Bách Khoa luôn có bộ phận hỗ trợ khách hàng trong
quá trình sử dụng và tư vấn khi đơn vị có yêu cầu nâng
cấp hoặc Bách Khoa sẽ phân tích hệ thống và nhu
cầu hoạt động thực tế của đơn vị để đưa ra những đề
xuất cải tiến cho hệ thống tốt hơn.
Việc tư vấn nâng cấp, mở rộng hệ thống luôn được
thực hiện bởi các chuyên gia, chuyên viên nhiều năm
kinh nghiệm của Bách Khoa đảm nhiệm.
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II. CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Xây dựng hệ thống thông báo trong cơ quan, giúp
lãnh đạo có thể gửi các thông báo cho toàn bộ nhân
viên, các phòng ban trong cơ quan nhanh chóng,
kịp thời. Chủ động đưa thông tin đến cho người sử
dụng, giúp họ không phải định kỳ kiểm tra xem có
thông tin mới hay không.
Giúp người sử dụng lên lịch làm việc, tự động nhắc
nhở khi đến thời điểm diễn ra công việc đó thông
qua máy tính hoặc điện thoại di động. Đồng thời
cũng qua hệ thống này, lãnh đạo cơ quan có thể
giao việc cho nhân viên và tiếp nhận phản hồi từ
các công việc đó.
Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin giúp cán bộ,
chuyên viên trong cơ quan có thể trao đổi thông tin
trực tiếp với nhau qua hội thoại bằng âm thanh,
hình ảnh, text, gửi tài liệu, báo cáo công việc, gửi tin
nhắn di động.
Xây dựng hệ thống duyệt tin bài giúp lãnh đạo có
thể kiểm duyệt nội dung cũng như hình thức của bài
viết trước khi lên website nội bộ, đưa ra công cộng.
Xây dựng hệ thống quản lý, trình duyệt, xử lý và phát
hành văn bản, hỗ trợ khả năng thiết kế luồng công
việc, phân quyền cho từng cá nhân, đơn vị.
Xây dựng hệ thống thu thập ý kiến giúp lấy được ý
kiến của tất cả nhân viên về một vấn đề nào đó
nhanh chóng nhất.
Thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động
tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập,
trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, mang đến cho
người sử dụng hầu hết các tiện ích của mạng máy
tính, của Internet nhưng với cách tiếp cận tự nhiên
nhất giúp giải quyết công việc tại cơ quan, nâng cao
chất lượng và hiệu quả của công tác điều hành của
lãnh đạo cơ quan, các hoạt động tác nghiệp của
cán bộ và chuyên viên trong cơ quan.

Xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử tập trung,
khắc phục tình trạng tản mạn, thất lạc, sai lệch thông
tin, cung cấp thông tin về văn bản và hồ sơ công việc
phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán
bộ chuyên môn nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và
kịp thời.
Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ
CNTT, tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong
môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo sự
thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin,
xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ chuyên viên
trong cơ quan, góp phần thực hiện cải cách hành
chính.
Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận, chia sẻ
thông tin rộng rãi, nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời góp
phần rất tích cực trong việc phát triển văn hóa doanh
nghiệp. Mọi người sẽ giao tiếp với nhau, hiểu biết, gần
gũi nhau hơn, lãnh đạo có thể truyền đạt được ý chí
của mình cho các nhân viên dễ dàng hơn.
Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa,
xoá bỏ khoảng cách địa lý: Chỉ cần kết nối Internet là
người dùng có thể tham gia vào hệ thống và làm việc
như tại cơ quan của mình cho dù họ đang đi công tác
nước ngoài.
Hệ thống có tính mở cao, tuân theo các chuẩn quốc
tế để có thể tích hợp với các hệ thống khác, trong
tương lai khi luật chữ ký điện tử được áp dụng hệ
thống có khả năng mở rộng, tích hợp chữ ký điện tử.
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DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. DỊCH VỤ BẢO TRÌ MẠNG
Dịch vụ Bảo trì hệ thống mạng cho doanh nghiệp là
Bảo vệ, hạn chế tối đa những sự cố của hệ thống, điều này có
thể làm tăng năng suất hoạt động và lợi nhuận của khách
hàng.
Cảnh báo về những sự cố có thể xảy ra trong một thời gian
ngắn để doanh nghiệp có phương án dự phòng, bảo đảm quản
lý hệ thống vận hành ở hiệu suất cao nhất.
Đảm bảo thiết bị thay thế khi hệ thống gặp sự cố mà không
khắc phục được. Phần mềm được kiểm tra, backup dữ liệu và
các tiện ích mới của phần mềm hệ thống.

Các hình thức bảo trì
Bảo trì định kỳ
Là dịch vụ bảo trì trọn gói trên cơ sở ký hợp đồng hàng năm với
nhà cung cấp. Hàng tháng chúng tôi cử kỹ thuật đến kiểm tra
toàn bộ hệ thống và xử lý những sự cố nằm trong phạm vi bảo
trì vào một ngày nhất định tuỳ thuộc vào thoả thuận của hai
bên theo định kỳ 01 lần trong một tháng công ty cử cán bộ kỹ
thuật đến kiểm tra toàn bộ hệ thống và khắc phục những sự cố
của hệ thống: Ngoài việc kiểm tra hệ thống theo định kỳ, khi
Quý khách hàng có sự cố hệ thống hoặc có vấn đề cần tư vấn
về hệ thống thì chúng tôi tôi sẽ cử kỹ thuật đến hỗ trợ trong
vòng 2 giờ ( nếu trong nội thành Hà Nội ) và từ 4 giờ đến 12 giờ
( Ngoại thành Hà Nội ) tuỳ thuộc vào mức độ sự cố. Trong quá
trình kiểm tra chúng tôi sẽ có sản phẩm thay thế để đảm bảo
sự hoạt động của công ty trong thời gian đó.
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Dịch vụ theo yêu cầu
Khách hàng có thể không phải ký hợp đồng trước
mà chỉ cần gọi điện cho chúng tôi khi có yêu cầu
dịch vụ.
Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ có mặt tại điểm
khách hàng yêu cầu để kiểm tra hệ thống và đưa ra
những nguyên nhân của sự cố và cách khắc phục.
Khách hàng cũng có thể ký hợp đồng nguyên tắc
về yêu cầu dịch vụ dựa trên thoả thuận giữa hai
bên.

II. DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
Nội dung công việc bảo trì máy tính tại Bách Khoa
Duy trì hệ thống máy tính, mạng dựa trên nền tảng cơ
sở hạ tầng của khách hàng đang có, đảm bảo các máy
hoạt động bình thường trong thời gian cung cấp dịch
vụ.
Bảo trì định kỳ các thiết bị theo danh mục, số lượng và
chi phí được mô tả tại phụ lục của hợp đồng. Bách
Khoa sẽ giải quyết nội dung công việc theo những
thông báo cụ thể của quý khách
Khắc phục sự cố trực tuyến nhanh chóng.
Khách hàng không bị giới hạn s ố cuộc gọi hướng dẫn
khắc phục sự cố qua điện thoại.
Tư vấn các trang thiết bị trong lĩnh vực CNTT khi khách hàng có yêu cầu.
Định kỳ hàng tháng, chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy tính, thông báo kết quả kiểm tra
và các khả năng gây lỗi (nếu có) tại địa điểm đặt thiết bị của khách hàng.

Danh sách các thiết bị được bảo trì
Các máy trạm làm việc (màn hình, thân máy, bàn phím, chuột)
Mạng nội bộ (máy chủ, các thiết bị mạng như: dây cắm patch-cord, ổ nối mạng, hub, switch, modem,...
Bộ lưu điện (UPS) và các thiết bị ngoại vi (máy in, máy scanner,...)
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III. TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Hạ tầng thông tin mạng bao gồm: hệ thống mạng trục, thiết bị
đấu nối (Hub, Switch, Router,…), server triển khai dịch vụ, các
nhánh cáp tới từng máy trạm. Tóm lại, Hạ tầng thông tin
mạng là nền tảng để triển khai các dịch vụ mạng và là cở sở
của thương mại điện tử, chính phủ điện tử,… Do đó, chúng tôi
sẽ cung cấp các dịch vụ gồm: Khảo sát, đánh giá, tư vấn –
thiết kế, triển khai hạ tầng mạng LAN (Wired and wireless)
/MAN/WAN, các hệ thống máy chủ - máy trạm, hệ thống lưu
trữ tập trung, các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, an toàn dữ
liệu...cho mọi quy mô, loại hình hệ thống thông tin của khách
hàng. Cụ thể:

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng mạng
Hạ tầng hệ thống mạng nội bộ
Gồm hệ thống mạng trục tòa nhà, các tòa nhà trong
một khuôn viên, campus,… với các công nghệ có dây
và không dây với nhiều quy mô: nhỏ, trung bình, lớn
phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng Hạ tầng
hệ thống mạng đô thị: với các tòa nhà ở cách xa
nhau qua đường truyền ADSL, Quang, leased-line, …
Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin
Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng
thông tin nhằm xây dựng hệ thống các dịch vụ mạng
thông tin theo yêu cầu khách hàng. Các dịch vụ
mạng thông tin được xây dựng trên nền tảng
Windows, Linux, UNIX tuỳ thuộc vào qui mô và yêu
cầu riêng của khách hàng, cụ thể bao gồm:
+ Dịch vụ thư điện tử (E-mail)
+ Dịch vụ Web, lưu trữ trực tuyến
+ Dịch vụ quản trị (Active Directory, LDAP,…)
+ Dịch vụ bảo mật, an toàn dữ liệu
+ Các dịch vụ liên quan đến mã nguồn mở (triển
khai ứng dụng, dịch vụ, đào tạo,…)

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống tổng đài:

Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống phụ đi kèm

Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống theo yêu cầu

Dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai các hệ thống
phụ đi kèm bao gồm:
+ Hệ thống chống sét
+ Hệ thống điện dự phòng
+ Hệ thống giải nhiệt

Để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của khách hàng,
ngoài các dịch vụ trên chúng tôi còn cung cấp dịch
vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng thông
tin theo nhu cầu trong từng trường hợp cụ thể.

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống IP
Phone và Uniﬁed Messaging
Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống
Video: Video Broadcasting và Video on Demand,
Video Conference, Video Monitoring
Triển khai các dịch vụ gia tăng (Value-added
Services) khác

20

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin
Quản trị hệ thống thông tin được hiểu là công tác quản trị mạng và quản trị thông tin hoạt động trên hệ thống
mạng đó. Đây là một công việc quan trọng đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thông tin.
Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp, công cụ cho phép xây dựng các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả trên
nền tảng Windows, Linux, Unix, nhằm đảm bảo quản trị hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả, an toàn và liên
tục.
Dịch vụ bao gồm:
+ Tư vấn, thiết kế các mô hình quản trị hệ thống thông tin
+ Xây dựng các hệ thống quản trị mạng thông tin và dịch vụ mạng thông tin
+ Hệ thống giám sát, quản trị, cảnh báo,…trực tiếp hoặc từ xa

IV. TRIỂN KHAI VÀ ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO
Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu
hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công
nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang
bên nhận công nghệ (Luật Chuyển giao công nghệ
số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006).
Chúng tôi cung ứng các dịch vụ chuyển giao công
nghệ, bao gồm:
Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ;
Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;
Dịch vụ đánh giá công nghệ;
Dịch vụ định giá công nghệ;
Dịch vụ giám định công nghệ;
Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ.
Triển khai và đào tạo chuyển giao tại Bách Khoa bao gồm
Hướng dẫn sử dụng các tính năng hệ thống, các tính năng dịch vụ gia tăng…
Đào tạo về quản trị hệ thống.
Đào tạo về bảo dưỡng hệ thống, đo đạc thông số kỹ thuật…
Chuyển giao tài liệu, phần mềm, các bản vẽ thiết kế, hoàn công và thuyết minh kỹ thuật.
Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ:
Được đào tạo bởi những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong triển khai, lắp đặt hệ thống
Tất cả các chuyên gia của Bách Khoa đều đã được đào tạo bài bản
Quản trị viên sau khi được đào tạo có thể độc lập vận hành và khai thác hệ thống.
Luôn được sự hỗ trợ về kỹ thuật của Bách Khoa bất cứ lúc nào qua kênh hotro@bk.com.vn
Việc đào tạo người sử dụng được thực hiện song hành với quá trình triển khai với nhiều hình thức: qua các
tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo tại đơn vị người sử dụng và ngay cả việc thực hiện đào tạo trực tiếp trên
ứng dụng, giúp người sử dụng tiếp thu nhanh chóng và thực hiện chuẩn xác các thao tác.
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THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

I. THIẾT KẾ WEBSITE
Website mang lại lợi ích gì?
Cung cấp thông tin nhanh chóng, mang tính cập nhật để phục vụ tốt các đối tượng khách hàng
Khối lượng thông tin cung cấp không hạn chế như quảng cáo trên báo đài
Quảng bá ở thị trường toàn cầu (báo chí VN không giúp được điều này)
Thông tin luôn sẵn có trên website và có thể được xem bất kỳ lúc nào, tìm kiếm dễ dàng
Tiết kiệm chi phí quảng cáo (giá xây dựng và duy trì một website rẻ hơn nhiều so với chi phí quảng cáo trên
báo đài, nội dung lại không giới hạn)
Thông tin dễ dàng được thay đổi mà không phải in lại như brochure, catalogue, danh thiếp...
Tương tác với đối tượng khách hàng (hỗ trợ, tư vấn, đặt hàng...)
Tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng (siêu thị điện tử), nhân sự (nhân viên phục vụ)
Làm tăng tính chuyên nghiệp của DN (thời đại kỹ thuật số mà trên danh thiếp của DN không có địa chỉ website thì chắc là DN nhỏ)
Rút ngắn khoảng cách giữa DN nhỏ và DN lớn (trên website - nếu làm chuyên nghiệp – thì không ai biết đây
là DN lớn hay nhỏ vì TMĐT có tính chất “không biết mặt nhau, không thăm viếng thực sự”)
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Tại sao chọn thiết kế website của Bách Khoa?

CMS RIÊNG BIỆT VÀ MẠNH MẼ

12
9

3

KINH NGHIỆM HƠN 8 NĂM

6

Được cập nhật thường xuyên. Các website của
Bách Khoa được xây dựng trên ngôn ngữ
ASP.NET mô hình MVC theo tiêu chuẩn của
Microsoft, chúng tôi tự phát triển CMS riêng
hướng đến thói quen sử dụng của người Việt

GIAO DIỆN SỬ DỤNG THÂN THIỆN

BẢO HÀNH SUỐT
THỜI GIAN SỬ DỤNG

Chúng tôi không xây dựng website cho các
chuyên gia IT sử dụng, chúng tôi xây dựng cho
người dùng. Các website của Bách Khoa luôn rất
thân thiện với người sử dụng, các nội dung đều
có thể dễ dàng tùy chỉnh. Hướng dẫn sử dụng
đầy đủ và chi tiết.

GIAO DIỆN CHUYÊN NGHIỆP
& HIỆN ĐẠI

Chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng từ
lớn đến nhỏ, luôn lắng nghe khách hàng và đưa
ra những giải pháp hợp lý và tiết kiệm thời gian
và chi phí nhất cho mỗi khách hàng. Chúng tôi
sẵn sàng trò chuyện và tư vấn MIỄN PHÍ với
khách hàng để tìm ra giải pháp.

MAGAZINE

NEWS

ART

DESIGN

CULTURE

CONTEMPORARY ART

Cập nhật các phong cách mới nhất và Tối ưu trên
các thiết bị di động (Responsive), hiển thị đầy đủ
thông tin trên các thiết bị di động (iPhone, iPad,
windows phone, android...)

TỐI ƯU HÓA VỚI BỘ MÁY
TÌM KIẾM
(SEO) là một tính năng không thể thiếu trong quá
trình thiết kế website chuyên nghiệp hiện nay,
Bách Khoa luôn rất chú trọng vào vấn đề này
nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
Chúng tôi còn hướng dẫn Bạn những kiến thức
cơ bản trong SEO

Cung cấp các dịch vụ đi kèm chuyên nghiệp, hỗ
trợ tư vấn nhiệt tình, chỉ tư vấn cho khách hàng
những tính năng nào cần thiết nhất nhằm đưa ra
được chi phí tiết kiệm nhất.

NHỮNG GIÁ TRỊ CỘNG THÊM
Chúng tôi hỗ trợ cài đặt MIỄN PHÍ công cụ chat
trực tuyến, Google Analytics, tư vấn cách viết bài
chuẩn SEO, các giải pháp email theo tên miền và
nhiều thứ khác nữa mà chúng tôi nghĩ sẽ hữu ích
cho bạn

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA
KHÁCH HÀNG
“Tôi đặc biệt ấn tượng với Bách Khoa bởi khả
năng ứng dụng công nghệ cao trong thiết kế và
lập trình cũng như chính sách chăm sóc khách
hàng nhiệt tình ngay cả khi đã hoàn thành hợp
đồng”
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Quy trình thiết kế website tại Bách Khoa.

1

2

Nhận yêu cầu &
Tư vấn giải pháp

Phân tích yêu
cầu & gửi báo giá

6

7

Lập trình theo
giao diện demo

Lập trình theo
giao diện website

3

4

Kí hợp đồng

Thiết kế giao
diện demo

8

9

Hướng dẫn và
chuyển giao

5
Duyệt giao diện
demo

Bảo trì, bảo hành
& hỗ trợ sau bán

Các gói thiết kế website tại Bách Khoa.

website giới
thiệu công ty

Website
Tin tức

CÁCGÓI
THIẾTKẾ
WEBSITE

Web E-catalog

Thiết kế theo
yêu cầu

Website Cá nhân,
& các dạng khác

website Thương
mại điện tử

website
Nội thất

website
DU lịch

Website du học
website Bất
động sản
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II. NÂNG CẤP WEBSITE
Vì sao phải nâng cấp website
(làm lại website) ?
Cần có giao diện web hấp dẫn hơn: đẹp và rõ ràng, trình
bày khoa học hơn.

6

Cần đồng bộ với bộ nhận dạng thương hiệu của công ty.
Điều chỉnh nội dung để phù hợp với tình hình họat động
thực tế của công ty.
Tối ưu lập trình website để cập nhật nội dung dễ dàng,
mỹ thuật, thân thiện với các bộ máy tìm kiếm (tăng
hạng trên các trang kết quả tìm kiếm).

Upgrade
website

Web chạy nhanh hơn, ổn định hơn.
Vòng đời của trang web là 03 năm.

Lợi ích của việc thiết kế và nâng cấp website
như thế nào?
Dễ dàng hơn trong việc cập nhật và quản lý nội dung
website do công nghệ hiện đại của Bách Khoa tạo ra.
Giảm chi phí điều hành đáng kể vì áp dụng các công cụ
và các phần mềm quản lý hiện đại của Bách Khoa.
Mở rộng phạm vi hoạt động của các nhà doanh nghiệp
ra toàn thế giới.
Tạo ra một hệ thống website về việc quản lý hàng hóa,
thông tin mang tính chất khoa học và hiện đại bên cạnh
đó còn tạo ra cho các đối tác và các nhà doanh nghiệp
dễ sử dụng và dể liên hệ khi mua hàng hóa trực tiếp

Nâng cấp website như thế nào và Bách Khoa làm gì cho nhà doanh nghiệp ?
Chỉnh sửa thiết kế trên trang website phù hợp với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Chỉnh sửa, thiết kế web lại, thiết kế nâng cấp các chức năng mới làm cho việc sử dụng
dễ dàng hơn trước nếu website của bạn đã được thiết kế có thể nâng cấp.
Nâng cấp, thiết kế lại website và bảo vệ các dữ liệu hiện có của doanh nghiệp.
Bảo hành kỹ thuật website thiết kế trọn đời.
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Bách Khoa sẽ thay đổi giao diện và thêm tính năng mới như thế nào?
Đẹp hơn, tiện lợi hơn.
Bố cục hài hòa, rõ ràng, thân thiện với người sử dụng hơn.
Giao diện cập nhật phù hợp với những sự kiện đặc biệt như: Lễ,
Tết, Noel ...
Có các tính năng nhanh, ổn định, an toàn và bảo mật hơn. Thêm
các tính năng tối ưu hóa quản lý cho người quản trị website.
Tìm kiếm khắc phục nhược điểm của website. Đưa ra hướng giải
quyết và khắc phục hiệu quả nhất.
Website được tối ưu hóa sao cho có thể nâng cấp và mở rộng
trong tương lai với nhiều ứng dụng mới, phức tạp. Đảm bảo được
tính tiết kiệm và hiệu quả cao trong kinh doanh.

III. QUẢN TRỊ WEBSITE
Một vài thực tế doanh nghiệp gặp phải
Không có đủ nguồn thông tin cần thiết để định hướng và cập nhật cho website của mình.
Quá ít thời gian để có thể tìm kiếm và biên tập tin bài cho website của mình.
Cảm thấy quá phức tạp khi sử dụng những công cụ biên tập trang bị trên hệ thống website.
Cảm thấy rối mắt khi phải kiểm tra từng lỗi chính tả của thông tin trước khi đưa lên website.
Cảm thấy ngần ngại khi bỏ ra 1 chi phí đáng kể để thuê 1 nhân viên chuyên cập nhật website cho mình.
Đang thắc mắc không biết website của mình có tồn tại những link hỏng, không dẫn người xem vào đúng
trang bạn cần cho họ xem.
Và với tất cả những phiền toái đó, chúng ta vẫn mong muốn có 1 website chuyên nghiệp, thu hút được khách
hàng và là công cụ giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Chúng tôi có thể giúp bạn những gì

Tư vấn chiến lược thông tin cho website

Tối ưu hóa chi phí quản lý website

Không còn cảm giác giật mình khi
phát hiện lỗi chính tả trên website
của mình

Cam kết một dịch vụ chuyên nghiệp

Cập nhật những thông tin mới nhất,
các thông tin chuyên nghành liên quan

Không cần phải lo lắng về chất lượng
hình ảnh bài viết, những lỗi kỹ thuật
nữa. Tất cả đều trở lên sáng sủa và
chuyên nghiệp
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IV. QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN
Tối ưu hóa website (SEO)

SEO (viết tắt của Search Engine Optimization) là hình thức giúp cho website của bạn được các công cụ tìm kiếm
dễ dàng tìm ra. Bằng cách này SEO giúp website bạn hiển thị ở những vị trí cao trên những trang kết quả tìm
kiếm của Google, Yahoo…
Không có một công cụ nào có thể nhanh chóng đẩy thứ hạng website của bạn trên Google. www.bk.com.vn sử
dụng phương pháp lâu dài có cơ sở cho tất cả các kế hoạch SEO của khách hàng.
Gia tăng tối đa trafﬁc đến với website: Vì khi thực
hiện chiến dịch SEO website của bạn có thứ hạng
cao và không phải mất phí khi có ai đó click vào
website nên trang web của bạn sẽ không bị hạn chế
về số lượng click do hạn chế về mặt ngân sách như
khi quảng cáo Google Adwords.
Gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu: Khi lượng
tìm kiếm thông tin có liên quan trực tiếp hoặc gián
tiếp đến dịch vụ và sản phẩm của bạn, số lần và tầng
xuất xuất hiện của trang web cũng tăng theo, thương
hiệu cũng như dịch vụ của bạn sẽ được biết đến
nhiều hơn với đối tượng khách hàng rộng hơn mà
không phải mất phí

Giảm thiểu chi phí để có khách hàng mới: Vì trafﬁc
vào website qua hình thức này là miễn phí, nên các
công ty có thể thu hút được một lượng lớn người vào
website mà không tốn một chi phí nào. Ngoài ra,
người dùng internet có xu hướng tin tưởng hơn
những thông tin họ tìm được từ Google. Do đó nó sẽ
giúp bạn nâng cao cơ hội có được thêm khách hàng
sau khi họ thấy website của bạn.

Những lợi ích mà dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại
Website được tối ưu hóa cả về độ thân thiện với
Search Engine cũng như khả năng chuyển đổi
trong thương mại trực tuyến.
Một vị trí cao trong top 10 của trang kết quả tìm
kiếm với những keyword chủ đạo.
Một lượng truy cập ổn định có tỷ lệ chuyển đổi vô
cùng hấp dẫn.
Một giá trị thương hiệu trên Internet.
Kết quả công việc được bảo đảm lâu dài.

Mức độ khó của từ khóa là độ cạnh tranh giữa trang
web của bạn với các trang web khác có chứa từ khóa
đó mà máy tìm kiếm tìm ra. Ví dụ với những từ khóa
rất phổ biến như “du lịch”, “bất động sản” thì sẽ có rất
nhiều trang web cạnh tranh với trang web của bạn, vì
thế mà mức độ khó của những từ khóa này sẽ rất cao.
Ngoài ra uy tín của các trang web nằm trong Top 10
của kết quả tìm kiếm đối với từ khóa đó cũng đóng vai
trò quan trọng trong việc quyết định mức độ khó của
từ khóa....
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Quảng cáo Google Adword
Quảng cáo Google Adwords được hiển thị cùng với kết
quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm trên Google bằng
cách sử dụng một trong các từ khoá của bạn. Bằng cách
đó, bạn sẽ quảng cáo cho đối tượng đã quan tâm đến
việc kinh doanh của mình.
Dịch vụ Quảng cáo Google Adwords (còn được gọi là
Quảng cáo trên Google) cho phép các nhà tài trợ trả tiền
cho Google để được liệt kê ở những vị trí ngay trang đầu
tiên khi khách hàng tìm kiếm với những từ khóa nhất
định. Điều này sẽ làm cho các nhà tài trợ có thể tiếp thị
được website của mình đến đúng đối tượng khách hàng
một cách có chọn lọc và hiệu quả nhất.
Quảng cáo hoạt động như thế nào ?
Hàng triệu người sử dụng google để tìm kiếm thông tin mỗi
ngày. Khi có người tìm kiếm trên Google sử dụng một trong
những từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện
cạnh các kết quả tìm kiếm. Bây giờ bạn đang quảng cáo tới
một đối tượng đã quan tâm tới bạn.
Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở đâu ?
Khi một ai đó tìm kiếm trên Google, trên trang kết quả tìm
kiếm sẽ bao gồm 2 phần: danh sách kết quả miễn phí nằm ở
trung tâm của trang và danh sách quảng cáo nằm ở bên
phải của trang (hoặc là nằm ở trung tâm trang ở 3 vị trí đầu
tiên). Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở danh sách quảng
cáo trong kết quả tìm kiếm.
Vì sao bạn nên chọn quảng cáo google?
Google là bộ máy tìm kiếm lớn nhất trên thế giới chiếm đến trên 80% thị phần và ở Việt Nam là hơn 95%. Bạn
không phải trả bất cứ một khoản tiền nào để được xuất hiện trên google, bạn chỉ mất tiền mỗi khi có ai đó click
vào quảng cáo của bạn.
Đây chính là phương thức quảng cáo mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp bạn vì mỗi đồng ngân sách
của bạn đều được sử dụng để mang lại các khách hàng tương lại cho bạn.
Với bất cứ một khoản tiền nào và với bất kỳ lúc nào quảng cáo của bạn ngay lập tức có thể xuất hiện được trên
Google, và bạn hoàn toàn kiểm soát được chi phí của mình.
3 nhất của Google Adwords
Công cụ quảng bá dịch vụ tốt nhất, trực quan nhất trong hiển thị.
Nhắm tới khách hàng mục tiêu nhanh nhất.
Gia tăng doanh số tốt nhất.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA BÁCH KHOA
Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Bách Khoa đã xây dựng, phát triển và quảng bá cho hơn 1000 website
Doanh nghiệp, Cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bách Khoa luôn trân trọng và cảm ơn các đối tác Khách
hàng trong nhiều năm qua vẫn luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Dưới đây là một số Khách hàng tiêu biểu:

Doanh nghiệp/ cơ quan nhà nước

Trường đại học Xây Dựng

Học viện An ninh nhân dân

Phòng thương mại & công
nghiệp Việt Nam

TW hội người cao tuổi

Viện công nghệ môi trường

Trung tâm hội nghị quốc tế

Đại học Bách Khoa

Bộ Giao thông vận tải - ban
quản lí dự án đường HCM

Trung tâm Báo chí
Bộ Ngoại giao

Công ty CP bánh kẹo Hữu Nghị

Công ty CP khóa Việt - Tiệp

Bóng đèn phích nước
Rạng Đông

Công ty CP tập đoàn FLC

Công ty CP đầu tư & xây dựng
số 4

Công ty CP Viglacera Hà Nội

Doanh nghiệp trong nước
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Công ty CP sản xuất ống thép
dầu khí Việt Nam

Công ty CP hóa dầu quân đội

Công ty CP phát triển đầu tư
xây dựng Việt Nam

Công ty TNHH Asia Bolt Vina

Công ty TNHH Utracon Vietnam

Công ty TNHH Giải pháp
kinh doanh Yotsuba Vietnam

Công ty TNHH
Dorco Living Vina

Công ty TNHH Rorze Robotech

Công ty TNHH Shints BVT

Doanh nghiệp nước ngoài
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BACHKHOA

PROFILE
Tầng 3, số 5 ngõ 52 Quan Nhân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Lầu 3 nhà A 13 , số 319 Lý Thường Kiệt, quận 11, HCM
(+84 4) 3992 6333
(+84 4) 8589 1919
info@bk.com.vn
www.bk.com.vn

