
 

DỊCH VỤ 

SAO LƯU MÁY CHỦ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 



Messaging & 
Positioning 
Veeam Availably Suite v9 

Khôi phục nhanh Sao lưu theo 
lịch 

Mã hóa dữ liệu Nén dữ liệu Quản trị tập 
trung 

BACKUP CLOUD SERVER 
VIETTEL IDC 



Khôi phục 
nhanh 

Khôi phục theo file 

Nhanh chóng: 
Ngay lập tức khôi phục các file 
(mà không cần khôi phục toàn bộ VM) 

Đa dạng: 
Hỗ trợ tất cả hệ điều hành và hệ thống tập tin 

Linh hoạt: 
Khôi phục từ nhiều phiên bản backup 

Khôi phục theo VM 
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Khôi phục dịch vụ trong vài phút 



Lập lịch sao lưu 

Thiết lập lịch trình sao lưu theo nhu cầu doanh nghiệp 

Lập lịch sao lưu  
Sao lưu theo ngày, tuần, tháng, năm… 

 

Lưu trữ phiên bản 
Không giới hạn số lượng phiên bản lưu trữ 

 

Chính sách lưu trữ 
Thiết lập chính sách đơn giản, linh hoạt 

Sao lưu 
theo lịch 



Mã hóa dữ liệu 

Sử dụng mã AES 256-bit cho hiệu quả bảo vệ tối đa 

 

Bảo mật dữ liệu: 

Tại nguồn  

(Trong khi backup) trước khi dữ liệu chuyển đi 

Khi di chuyển 

Trong khi dữ liệu được chuyển trên đường truyền 

Khi lưu trữ 

Lưu trữ dữ liệu trong trạng thái mã hóa trên storage 

Mã hóa dữ 
liệu 



Nén 

Tỉ lệ nén tối đa 

Nén dữ liệu: 

- Tỉ lệ nén trong khoảng 50% 

- Tiết kiệm không gian lưu trữ 

- Tăng tốc độ sao lưu 

Nén dữ liệu 



Giao diện quản lý tập trung 

Báo cáo, giám sát, quản trị, phân tích 

Quản trị tập 
trung 



BẢNG GIÁ 

Small Medium Large Huge 

Dung lượng lưu trữ 100 GB 200 GB 500 GB 1 TB 

Số VM được backup 1 1 1 1 

Giá  

(VNĐ / tháng) 350,000 490,000 900,000 1,500,000 

Backup thêm 1 VM  

(VNĐ / tháng / VM) 200,000 

Backup thêm từ 10 VMs 

(VNĐ / tháng / VM) 180,000 

Mua thêm dung lượng 

(VNĐ / tháng / GB)  1,500 1,400 1,300 

Ghi chú 

- Dùng thử 7 ngày 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 

- Block dung lượng mua thêm tối thiểu là 20GB 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 
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