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Trước sự phát triển lớn mạnh của ngành công nghệ thông tin và nhu cầu cần tìm một 
nhà cung cấp nội địa uy tín, chuyên nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam, Zhost ra đời 
như một giải pháp hoàn hảo phục vụ tốt nhất cho thị trường.

Zhost hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bao gồm đăng ký tên miền cho 
website, dịch vụ trung tâm lưu trữ web hosting, máy chủ ảo, máy chủ vật lý, thuê chỗ đặt 
máy chủ, tổng đài ảo. Đó chính là ý nghĩa mà Zhost mang lại cho khách hàng, bao gồm cả 
người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của bất kỳ 
cá nhân hay tổ chức nào, phục vụ cho nhiều mục đích phát triển khác nhau.

VỀ CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

Đội ngũ 08+ năm kinh nghiệm
Xây dựng và quản trị các hệ thống
điện toán đám mây

Website: zhost.vn Email: info@zhost.vnPhone: 02471021995

Văn phòng đại diện: Số 16 Trần Quốc Vượng – Phường Dịch Vọng Hậu
 – Quận Cầu Giấy – Thành Phố HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ĐÁM MÂY VIỆT NAM
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NĂNG LỰC HỆ THỐNG

Có hạ tầng Cloud tại 2 thành phố lớn nhất Việt Nam

Tổng thông lượng trong nước giữa các Datacenter

Đối tác Data Center

Đối tác phần cứng

800 Gbps

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh

05PB+
Storage Capacity

500+
Physical Servers

30.000+
Hostings

15000+
VMs

Năng lực đáp ứng
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DỊCH VỤ CUNG CẤP

TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Zhost cung cấp các gói Hosting giá rẻ với các thông số khác nhau, 
phù hợp với nhu cầu của tất cả khách hàng. Mang lại sự lựa chọn tốt 
nhất với chi phí tối ưu.

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Toàn bộ dịch vụ Hosting của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng 
công nghệ điện toán đám mây, mang lại hiệu suất và sự ổn định cho 
Website của khách hàng.

CHỐNG MÃ ĐỘC TOÀN DIỆN
Zhost sử dụng Imunify360, phần mềm chống mã độc tốt nhất cho 
dịch vụ Hosting, Quý Khách không phải lo lắng về mã độc làm hỏng 
website, làm tụt từ khóa!

CHỨNG CHỈ SSL MIỄN PHÍ
Tất cả Hosting tại Zhost đều được tích hợp sẵn SSL miễn phí Let's 
Encrypt. Bạn có thể kích hoạt chỉ với 2 nhấp chuột.Tự động gia hạn 
chứng chỉ sau 90 ngày.

BACKUP DỮ LIỆU HÀNG NGÀY
Zhost cung cấp cơ chế backup hàng ngày miễn phí 100% bao gồm 
cả Code và Database. Bạn hoàn toàn yên tâm với dữ liệu Website 
của mình.

Ổ CỨNG SSD TỐC ĐỘ CAO

CHỐNG LOCAL ATTACK
Với công nghệ Cloud Linux, chúng tôi cam kết 100% bảo vệ khách 
hàng khỏi các nguy cơ lây nhiễm mã độc giữa các gói hosting khác 
cùng Server.

TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT MÃ NGUỒN
Zhost sử dụng công cụ Softaculous trên tất cả các gói Hosting. 
Giúp bạn có thể cài đặt nhanh chóng các mã nguồn phổ biến tự 
động hoàn toàn.

Dịch vụ Hosting tại Zhost sử dụng ổ SSD Enterprise. Mang lại khả 
năng đọc ghi dữ liệu của Website một cách vượt trội so với các 
Hosting sử dụng ổ cứng HDD truyền thống
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CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MẠNH MẼ
Với công nghệ ảo hoá (Virtualization ) Linux KVM và VMware 
Vsphere, VPS của Zhost mang lại sự ổn định và hiệu suất cao với tất 
cả các nhu cầu của mọi khách hàng.

PHẦN CỨNG SERVER ĐỜI MỚI
Zhost sử dụng các server phần cứng mới nhất với CPU E5-2600 (v3, 
v4) Series, RAM DDR4 hứa hẹn mang lại hiệu năng tính toán vượt 
trội và độ tin cậy tuyệt đối.

SỨC MẠNH CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Cloud VPS được xây dựng trên công nghệ Cloud Computing tiên 
tiến mang lại khả năng cung cấp tài nguyên linh hoạt và đặc biệt ổn 
định về hiệu năng.

ĐIỀU CHỈNH TÀI NGUYÊN LINH HOẠT
Trên giao diện quản lý, bạn có thể chủ động điều chỉnh tài nguyên 
của Cloud VPS một cách linh hoạt nhanh chóng. Giảm tối đa thời 
gian Downtime của dịch vụ.

STORAGE TỐC ĐỘ CAO
Với sự kết hợp của ổ cứng SSD Enterprise và công nghệ Storage lưu 
trữ phân tán Cloud VPS tại Zhost sẽ mang lại tốc độ đọc/ghi nhanh 
và an toàn cho dữ liệu.

HỆ ĐIỀU HÀNH PHONG PHÚ
Zhost hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành như Linux (CentOS, Ubuntu, 
Debian...) và Windows (7, 10, Server 2012 - 2019) mang lại sự lựa 
chọn phong phú cho khách hàng.

TƯỜNG LỬA LAYER 7

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO
Hệ thống giám sát (Monitoring) liên tục 24/7 sẽ theo dõi hoạt động 
Cloud VPS của khách hàng và phát đi cảnh báo qua Email/SMS khi 
có dấu hiệu bất thường.

THỜI GIAN UPTIME 99,9%
Toàn bộ hạ tầng Cloud được Zhost xây dựng với nguyên lý HA (high 
availability) tất cả các thành phần, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. 
Thời gian Uptime lên đến hơn 99,9%

Để bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công, Zhost sử dụng hệ 
thống Firewall Layer 7, kiểm soát rất cả cả các lưu lượng mạng 
vào/ra, đảm bảo tính bảo mật cao nhất.
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DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

Tiếp cận 61% người mua
hàng trên website

Tăng hiệu quả hoạt động
quảng cáo

Tính ổn định và bảo mật, mọi hoạt động 
quảng cáo trực tuyến đều lấy website làm 
trung tâm. Thiết kế website chuyên nghiệp 
sẽ làm tăng hiệu quả SEO và chuyển đổi 
quảng cáo.

Mặc dù xu hướng mua hàng trên sàn TMĐT, 
mạng xã hội ngày càng cao, nhất là Face-
book, Shopee và Lazada, nhưng khách 
hàng vẫn tin tưởng kênh website là nơi mua 
sắm uy tín.

Khách hàng có thể xem và đặt hàng bất cứ 
lúc nào trong ngày, và bạn có thể tư vấn cho 
khách hàng 24/7 ngay trên website. Từ đó, 
doanh thu của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Tạo website bán hàng với giao diện chuyên 
nghiệp và đẹp mắt, hỗ trợ mua sắm online 
tiện lợi sẽ khiến cho khách hàng yêu quý, tin 
tưởng hơn vào sản phẩm và thương hiệu 
của bạn.

Xây dựng được uy tín
và thương hiệu

Hỗ trợ chăm sóc
khách hàng 24/7
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DỊCH VỤ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Hạ tầng lý tưởng
Chỗ đặt máy chủ tại các Data Center chuẩn 
Tier 3 cung cấp điều kiện lý tưởng nhất cho 
sever của bạn

Kết nối ổn định
Zhost cung  cấp đường truyền internet nhanh 
và ổn định, Data Transfer lớn đảm bảo mọi 
thức hoạt động tốt nhất và ổn định nhất

Bảo mật đa tầng
Máy chủ của bạn được kiểm soát bởi hệ 
thống camera giám sát, bảo mật bằng vân 
tay, theo dõi từ xa qua IP Camera.

Mở rộng linh hoạt
Zhost có thể đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng 
tài nguyên và nâng cấp không gian không giới 
hạn của quý khách.

Hệ thống điện 99.99%
Hệ thống điện an toàn, ổn định với điện áp 
230V và được trang bị hệ thống máy phát. 
Đảm bảo việc cung cấp điện liên tục và khả 
năng dự phòng ở mức cao nhất.

DỊCH VỤ TÊN MIỀN
Nhà cung cấp tên miền chính thức tại VN, cung cấp tên mièn VN và quốc tế 
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Bảo hành phần cứng trọn đời: 
Ưu điểm khi thuê máy chủ đó là server của quý vị được chúng tôi 
bảo hành phần cứng trọn đời nếu có bất kì sự cố nào xảy ra

Hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh đa dạng:
Chúng tôi hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh như ticket, tin 
nhắn SMS, điện thoại, teamviewer, chat trực tuyến

Chống tấn công DDoS
ZHOST có hệ thống Firewall cứng và Firewall mềm để 
ngăn chặn các cuộc tấn công bên ngoài

Hỗ trợ cài đặt trọn đời:
Chúng tôi hỗ trợ cài đặt miễn phí như OS (Windows, 
Linux,…). Cài đặt ảo hóa, DirectAdmin, Phần mềm Virus

Phần cứng máy chủ mạnh mẽ:
100% các máy chủ cho thuê là các dòng Dell, IBM, HP có độ ổn định 
cao so với các dòng Server khác

Hạ tầng mạng đạt chuẩn quốc tế:
Máy chủ của chúng tôi được đặt tại DataCenter đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, đảm bảo đường truyền luôn ổn định nhất

Quý khách sẽ được bàn giao toàn
quyền quản lý: 
Sau khi xây dựng server online hoàn thành chúng tôi sẽ 
bàn giao toàn bộ thông tin quản trị server tới quý vị về 
email đã đăng ký với chúng tôi

Hệ thống quản lý máy chủ KVM online:
Thông qua hệ thống KVM, Quý vị có thể điều khiển trực 
tiếp máy chủ của mình cho dù máy chủ đó bị tắt mà 
không cần phải đến trực tiếp DataCenter

DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG
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