Dịch vụ VPS
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Máy chủ ảo, vps , server ảo , VPS giá rẻ , điện toán đám mây
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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.
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.
Tại sao bạn nên chọn VPS - server ảo tại Ngọn Hải Đăng
• Hệ thống máy chủ chuyên nghiệp với bộ xử lý cao cấp Xeon Quad-Core E5620-12M c Nehalem của
Intel
• Hệ thống lưu trữ với công nghệ RAID 6 trên các phần cứng chuyên dụng của Adaptec
• Quý khách có thể chọn hệ điều hành là Windows hoặc Linux
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• Đường truyền tốc độ cao, có băng thông trong nước 100MB và Quốc tế rộng 4 MB
• Không giới hạn băng thông của VPS
• Uptime Guarantee 99.99 %

• Hỗ trợ khách hàng 24/7 Support Ticket
• Đặc biệt,

Ngọn Hải Đăng tặng miễn phí bản quyền DirectAdmin cho các khách hàng sử dụng
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dịch vụ từ VPS từ gói 01 trở lên.

Bảng giá Dịch vụ VPS
MÔ TẢ

VPS1

VPS2

VPS3

I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VNĐ)
1. Phí khởi tạo dịch vụ

500,000

2. Cước hàng tháng

800,000

1,200,000

1,600,000

1. CPU (Share)

Quad Core Intel Xeon
(2.13GHz, FSB 1066,
cache 8MB)

Quad Core Intel Xeon
(2.13GHz, FSB 1066,
cache 8MB)

Quad Core Intel Xeon
(2.13GHz, FSB 1066,
cache 8MB)

2. RAM (Fix)

01GB

01GB

02GB

3. HDD (Fix)

60GB

80GB

100GB

4. Lưu lượng thông tin

không giới hạn

không giới hạn

không giới hạn

5. Hệ thống firewall

Có

6. Địa chỉ IP

01IP

II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ
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7. Phương thức quản trị

Remote Desktop

8. Hệ điều hành

Windows / Linux

9. Hỗ trợ kỹ thuật

24 x 7

III. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (VNĐ, tính hàng tháng)
1. Thêm 01 địa chỉ IP

200,000/Năm

2. Bổ sung 20 GB ổ cứng

100,000

3. Bổ sung 01GB RAM (*)

100,000

4. Quản trị Server (Update software, antivirus,
antispam)

500,000

5. DirectAdmin (Thanh toán 12 tháng/lần)

200,000

6. Hosting Controller (Thanh toán 12
tháng/lần)

500,000

12 tháng

2. Thanh toán trước

06 tháng / lần

g.
co

1. Thời hạn hợp đồng tối thiểu
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IV. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

* Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT 10%)
* 01 VPS tối đa 02 GB RAM
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Xin trân trọng cảm ơn và mong được phục vụ Quý khách hàng!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ giá tốt nhất.
--------------------------------------------
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