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BKHOST – CHÚNG TÔI LÀM GÌ?
BKHOST hỗ trợ quý khách hàng ứng dụng hiệu quả các giải pháp CNTT tiên
tiến nhất nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong thời đại thương mại điện
tử hiện nay, phát triển mạnh mẽ về thương hiệu, vượt trội so với các đối thủ
cạnh tranh.

CÁC DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP BAO GỒM:
Đăng ký tên miền
Cloud Hosting (Hosting linux, Hosting Windows, Hosting doanh
nghiệp, Hosting giá rẻ, Hosting wordpress)
Email doanh nghiệp (Email G Suite, Email server)
Cloud Computing (Cloud VPS, Cloud VPS giá rẻ, Cloud Server)
Cho thuê server vật lý

BKHOST – CHÚNG TÔI LÀ AI?
BKHOST là thương hiệu hàng đầu của Công Ty CP Giải Pháp
Mạng Trực Tuyến Việt Nam (viết tắt BKHOST VIỆT NAM .,JSC)
hoạt động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin từ năm 2014.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trên Internet cho khách hàng cá
nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chúng tôi cam kết mang

Cho thuê chỗ đặt server
Backup dữ liệu
Quản trị server
Chứng chỉ bảo mật SSL (Comodo SSL, Geotrust SSL, Globalsign SSL)
Quét bảo mật F1 security

đến các giải pháp CNTT hiện đại, tối ưu, hiệu quả và chi phí hợp lý nhất cho

Phần mềm (Cpanel, Cloud linux, DirectAdmin,Plesk, LifeSpeed)

quý khách hàng với quy mô kinh doanh đa dạng.

Thiết kế website (Thiết kế theo yêu cầu, Thiết kế web mẫu có sẵn)

Năm 2021, BKHOST lọt vào TOP những nhà cung cấp dịch vụ trên Internet tốt

Tổng đài ảo

nhất tại Việt Nam với hơn 9.500 khách hàng, hiệu suất phục vụ dịch vụ liên tục

Cung cấp các giải pháp mạng cho doanh nghiệp

24/7. Với định hướng tập trung vào những công nghệ tiên tiến nhất, cung cấp
dịch vụ chuyên nghiệp trong thời gian ngắn nhất, am hiểu thị trường, BKHOST
luôn đem đến sự hài lòng, tin cậy cho khách hàng.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Được thành lập từ ngày 6/4/2014, BKHOST đã trưởng thành nhanh chóng và ngày càng phát
triển với đội ngũ nhân lực trẻ, hệ thống phòng ban chuyên môn chuyên nghiệp.

Phòng Marketing
Phòng kế toán
Phòng hành chính – nhân sự

THÀNH TỰU
Được thành lập từ ngày 6/4/2014, BKHOST đã trưởng thành nhanh chóng và ngày càng phát
triển với đội ngũ nhân lực trẻ, hệ thống phòng ban chuyên môn chuyên nghiệp.
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BKHOST đạt được doanh

Những sản phẩm, dịch vụ của

thu cùng tốc độ tăng

BKHOST đang cung cấp tới hơn

trưởng ấn tượng, từ một

9.500 khách hàng cá nhân và

đơn vị kinh doanh công

doanh nghiệp. Các giải pháp dịch

nghệ nhỏ đã bứt phá

vụ trê Internet như: Tên miền, host-

ngoạn mục và dần trở

ing, Email Server, Cloud VPS, Máy

thành một thương hiệu có

chủ, Colocation, An ninh và giải

uy tín lớn trên thị trường

pháp mạng… được BKHOST hỗ trợ

công nghệ Việt Nam và

liên tục 24/7.

thế giới.
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Trịnh Duy Thanh

“

CEO & Founder
Mr. Thanh là CEO & Founder của BKHOST, ông chịu trách
nhiệm về định hướng và phát triển chiến lược cho thương
hiệu BKHOST Việt Nam.
Bằng sự quyết liệt và đam mê của mình, Mr. Thanh là
người tiên phong đưa những sản phẩm CNTT mới nhất
đến thị trường Việt Nam.
Mr. Thanh có năng lực lãnh đạo, tinh thần kinh doanh và
sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao giúp BKHOST trở thành một
trong những nhà cung cấp dịch vụ trên Internet uy tín
và chuyên nghiệp tại Việt Nam.
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Đổi mới phát triển
Chuyên nghiệp sáng tạo

CỐT

Trách nhiệm với xã hội

LÕI

Hướng tới khách hàng

Chất lượng tin cậy

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
SỨ MỆNH BKHOST
Sứ mạng của BKHOST là “Phát triển và cung cấp những
dịch vụ công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực CNTT cho
thị trường doanh nghiệp Việt Nam”.
BKHOST mong muốn trở thành một doanh nghiệp thành
công, thịnh vượng, có năng lực phát triển mạnh mẽ, là
niềm tự hào của tri thức Việt Nam trên con đường hội
nhập quốc tế. Đây sẽ là một môi trường thuận lợi ươm
mầm cho tri thức Công nghệ Việt Nam phát triển, là một
trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu cả trong nước
và quốc tế.

DỊCH VỤ CUNG CẤP TÊN MIỀN (Domain Name)
Cung cấp tên miền Quốc gia và tên miền Quốc tế, nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp trên mạng
internet.

Khởi tạo nhanh chóng: Thủ tục đăng ký đơn giản, quy trình
khởi tạo nhanh chóng.
TẦM NHÌN BKHOST
Xây dựng BKHOST trở thành Công ty cung cấp dịch vụ
Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.

Bảo vệ quyền sở hữu: Bảo đảm quyền sở hữu theo pháp
luật. Tên miền là độc nhất.
Quản trị dễ dàng: Miễn phí tài khoản quản trị trực quan, dễ
dàng sử dụng với nhiều tính năng.
Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp hỗ trợ nhanh
chóng, kịp thời 24/7.

7

8

Dịch vụ lưu trữ ( Web hosting)
Cung cấp không gian lưu trữ website trên hạ tầng
điện toán đám mây, với công cụ quản trị trực quan.

Truy cập nhanh, ổn định
Công nghệ điện toán đám mây đảm bảo hệ thống hosting có sự
ổn định về phần cứng và kết nối internet băng rộng.

An toàn, bảo mật
Giải pháp tăng cường bảo mật website với khả năng giám sát,
cảnh báo tự động.

Quản trị dễ dàng
Công cụ Cpanel, Plesk chuyên nghiệp, dễ quản trị.

Dung lượng lớn
Cho phép mở rộng, dung lượng lưu trữ và truy cập không giới hạn.
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Cloud Server
Cloud VPS
Cung cấp máy chủ ảo, quản lý tự động với tài nguyên linh
hoạt và tối ưu theo nhu cầu sử dụng, với nhiều lựa chọn
về backup và bảo mật.

Nền tảng điện toán đám mây
Sử dụng công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp, triển khai hạ tầng kiến
trúc đồng nhất của Cisco, EMC,..

An toàn dữ liệu
Hệ thống tự động sao lưu, dự phòng đảm bảo an toàn dữ liệu ở
mức cao nhất.

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.

Tiết kiệm chi phí

Cloud Server - Cloud VPS
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Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi trả theo thực tế sử dụng hàng
tháng.
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Máy chủ ảo dùng riêng
(Private Cloud)
Cung cấp hệ thống máy chủ ảo dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán
đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài
nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu trong việc quản trị hệ thống.

Hạ tầng độc lập
Xây dựng trên một cụm cluster vật lý riêng, hoàn toàn độc lập và
không bị ảnh hưởng bởi khách hàng khác.

An toàn bảo mật
Hệ thống độc lập, riêng biệt tại các TTDL tiêu chuẩn Rates 3 – TIA
942 đảm bảo an toàn bảo mật cao.

Quản trị dễ dàng
Tùy chỉnh cấu hình, cài đặt hệ thống phù hợp, thông qua công cụ
quản trị tập trung.

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.
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Lưu trữ trực tuyến
(Cloud Storage)
Giải pháp lưu trữ toàn diện cho 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.

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

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

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.
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Sao lưu dữ liệu
(Backup as a service)
Dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện
toán đám mây.

Tự động sao lưu
Tự động sao lưu mọi loại dữ liệu, theo nhiều phiên bản, trên mọi hệ
điều hành theo lịch đã lập. Lưu nhiều phiên bản.

An toàn dữ liệu
Mã hóa dữ liệu end – to - end ngay từ nguồn, trên đường truyền
và trên hệ thống lưu trữ đám mây. Nén dữ liệu tiết kiệm không gian
lưu trữ

Khôi phục nhanh chóng
Cho phép khôi phục nhanh lên hạ tầng Cloud giúp rút nhắn thời
gian gián đoạn dịch vụ.

Giải pháp chuyên nghiệp
Công nghệ sao lưu chuẩn quốc tế từ Veeam Software và hạ tầng
Cloud.
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Cho thuê chỗ đặt server

(Colocation Server)

Dịch vụ cung cấp không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều hòa và
các thiết bị liên quan khác để triển khai hệ thống CNTT, cho phép khách hàng
toàn quyền sử dụng và kiểm soát hệ thống mà không phải đầu tư lắp đặt,
bảo trì,...

BKHOST cung cấp dịch vụ theo các hình thức:

Thuê không gian theo U hoặc theo Rack

Dịch vụ thuê server

(Dedicated Server)

Thuê khu riêng

Cung cấp server, thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ với cấu hình đa dạng, phù
hợp với nhu cầu khách hàng.

Hạ tầng lý tưởng
Trung tâm dữ liệu chuẩn quốc tế, hệ thống phụ trợ tối ưu.

Tiết kiệm chi phí
Kết nối ổn định

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

Internet nhanh, băng thông lớn, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Triển khai nhanh
Mở rộng linh hoạt

Rút ngắn thời gian triển khai hệ thống.

Không gian, hạ tầng sẵn sàng, đáp ứng mọi nhu cầu.

Thiết bị chính hãng
Bảo mật đa tầng

Thiết bị từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới: HP, Cisco, IBM,

Kiểm soát an ninh với camera giám sát, bảo mật vân tay, khóa

Dell...

từ,...

Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho phép thực hiện remote-eye, remote hand
từ xa.
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Bảo mật Website
Đánh giá an ninh toàn diện cho hệ thống Website, tự động rà quét lỗ hổng theo tiêu chuẩn
quốc tế, đảm bảo cho Website của bạn khỏi
các nguy cơ tấn công.

Tự động thu thập, rà quét thông tin, phát hiện các điểm yếu an
ninh hệ điều hành, an ninh Website và các dịch vụ Online dựa
trên cơ sở dữ liệu phần mềm.

Hỗ trợ trích xuất thông tin báo cáo về tình trạng an ninh của
Website, báo cáo các lỗ hổng và đánh giá mức độ nghiêm
trọng với từng lỗi.

Đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng với các lỗ hổng
và các thông tin thu thập được.

Hỗ trợ khắc phục xử lý các sự cố liên quan đến vấn đề bảo
mật an ninh Website của Doanh nghiệp, Tổ chức
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Thiết kế website
BKHOST có hàng trăm mẫu thiết kế với giao diện
được tích hợp chức năng đầy đủ, đảm bảo các yếu
tố chuẩn SEO, tối ưu trên các thiết bị di động giúp
doanh nghiệp dễ dàng quản trị và thân thiện với

Dịch vụ
thiết kế website đảm bảo các yếu tố:

người dùng.
Yêu cầu về tính năng/chức năng.
Yêu cầu về giao diện thiết kế, bố cục.
Yêu cầu về hình ảnh, màu sắc, font chữ, quy chuẩn thương
hiệu...
Yêu cầu về nền tảng công nghệ CMS, Framework…(WordPress,
OpenCart, Magento, CodeIgniter, CackePHP, Symfony2, nopCommerce, MVC…)
Yêu cầu về ngôn ngữ lập trình (PHP, ASP.NET, Java…)
Yêu cầu về hạ tầng máy chủ (Hosting, VPS, Server) và loại máy
chủ (Linux, Windows)
Yêu cầu về các công nghệ Front-End mới, hiện đại và đẹp mắt
(Responsive, Flat Design, Parallax…)
Yêu cầu về loại hình website (Landing Page/Single Page,
FullScreen, FullWidth, Boxes, Web App, Mobile Web, PageBuilder…)
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Email Doanh nghiệp (Email Business)
Giải pháp email chuyên nghiệp được dùng để giao tiếp thư tín nội bộ và
trao đổi thông tin với đối tác bên ngoài. Email Doanh nghiệp giúp công ty
chuyên nghiệp hóa với tên riêng và quyền quản lý nhân viên, tối ưu quyền
quản trị mà công ty sở hữu.

Ưu điểm
Giao dịch Email hiệu quả, nhanh chóng
Cá nhân hóa công việc và bảo mật an toàn
Quản trị và giám sát Email nhân viên
Sử dụng chứng thực SSL để mã hóa email giao dịch
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Đối tác
Là đối tác của nhiều tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu
Việt Nam và các nước trên thế giới, BKHOST tự hào mang đến
cho khách hàng những dịch vụ, giải pháp tốt nhất.
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Khách hàng
BKHOST đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các đơn vị: cơ
quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Chúng tôi không chỉ
là một đơn vị cung cấp dịch vụ đơn thuần mà là người bạn đồng
hành uy tín của mọi doanh nghiệp.
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