
- Dễ dàng, nhiều hình thức kết nối: song phương (BLPA), đa phương (MLPA),
Remote peering,...
- Kết nối tới tất cả các thành viên VNIX thông qua MLPA.
- Nhiều điểm kết nối tại Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng.
- Kết nối DNS “.vn”, DNS Root trực tiếp.
- Tăng chất lượng, tốc độ truy cập. 

- Hạ tầng ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ IPv4//IPv6.
- Nhiều lựa chọn: 1/10/40/100 Gbps.
- SLA: 99,999%.
- ISO 27001:2013; Hỗ trợ 24/7.
- Dịch vụ DDoS Mitigation miễn phí. 

- Giảm chi phí kênh truyền, thiết bị kết nối định tuyến, quản lý vận hành.
- Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí kèm theo.

- Chủ động kết nối song phương với các thành viên, mở ra cơ hội
cung cấp dịch vụ tới các thành viên khác thông qua VNIX Marketplace.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, kết nối, phát triển thành viên VNIX.



DDoS Mitigation
Dịch vụ giảm thiểu
tấn công DDoS

NTP
Dịch vụ đồng bộ
thời gian thực

Looking Glass
Dịch vụ tra cứu thông tin 
định tuyến VNIX

- Nguồn học liệu mở về Internet
- Bài giảng online, Virtual Lab, Workshop, hội thảo trực tuyến,...

- Hội nghị kỹ thuật, công nghệ thường niên.
- Workshop bởi các chuyên gia Internet hàng đầu.
- Đối tượng: các cán bộ quản lý kỹ thuật, vận hành mạng lưới 
Internet Việt Nam; các chuyên gia quốc tế.

Member Portal
Cổng thông tin cho 
thành viên

VNNIC Internet 
Speed
Đo tốc độ truy cập Internet
của người dùng tại VN

DNS ROOT
Dịch vụ truy vấn
tên miền gốc

DNS .VN
Dịch vụ truy vấn 
tên miền .VN

Ver 12.2020

VIETTEL

AS7552

VNPT

AS45899

MOBIFONE

AS131429

CMC TELECOM

AS45903

F-ROOT

AS3557

FPT TELECOM

AS18403

DCNET

AS63741

GDS

AS38735

HTC

AS24088

LSC

AS38738

MOBIFONE GLOBAL

AS45896

MTT

AS55309

NETNAM

AS24173

ODS

AS45538

SCTV

AS45543

SPT

AS47602

TPCOM

AS63731

VNTT

AS4557

VTC

AS38248

VTVCAB

AS131410

VINADATA

AS38244

Đăng ký, sử dụng địa chỉ IP độc lập, ASN do VNNIC cấp phát.

Đăng ký kết nối, ký Biên bản thoả thuận đa phương MLPA.

Thử nghiệm kết nối.

Kết nối chính thức, trao đổi lưu lượng; cung cấp dịch vụ cho 
các thành viên khác qua VNIX Marketplace.
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DNS QUỐC GIA (VNNIC)


