Dịch vụ FTTH

FTTH - Fiber to the home, là công nghệ truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang mới
nhất trên thế giới, hiện Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia đang đi đầu trong công nghệ này.
FTTH là dịch vụ đường truyền sử dụng công nghệ truyền tín hiệu số đối xứng (tốc độ download
và upload bằng nhau) và sử dụng cáp quang làm phương tiện truyền dẫn tín hiệu từ nhà cung
cấp đến khách hàng. Tốc độ Internet cáp quang không giới hạn, có thể lên đến hàng chục
Gbps.
Ưu điểm của FTTH SkyNET NetNam
• Với những ưu điểm nổi bật của cáp quang, FTTH sẽ không còn sự cản trở về thời tiết, điện, từ
trường và nhiễu xuyên âm. Tín hiệu luôn ổn định, kết nối thông suốt, liên tục.
• Dễ dàng nâng cấp băng thông khi có nhu cầu mà không phải kéo lại dây và thay đổi thiết bị
mới.
• Tốc độ download/upload bằng nhau, với tốc độ cao phục vụ cùng một lúc cho hàng trăm máy
tính, sẽ làm tăng tốc độ truy cập vào mail server, web server riêng.
• Tốc độ đi Internet cam kết tối thiểu của FTTH >= 384 Kbps, lớn hơn tốc độ tối thiểu Internet
của tất cả các gói ADSL
• Đặc biệt hiệu quả với các dịch vụ: Hosting Server riêng, VPN (mạng riêng ảo), Truyền dữ liệu,
Game Online, IPTV (truyền hình tương tác), VOD (xem phim theo yêu cầu), Video Conferrence
(hội nghị truyền hình), IP Camera… hay cho các điểm truy cập Internet công cộng.
• Vì nhược điểm của cáp quang là khó đầu nối và không thể nối nếu không có máy hàn chuyện
nghiệp nên sẽ không bao giờ lo sợ rò rỉ thông tin hay ăn cắp thông tin trên đường truyền
internet. Tạo nên cho đường truyền internet cáp quang một sự tin cậy tuyệt đối.
Bảng giá dịch vụ FTTH SkyNET (Chưa bao gồm 10% VAT)

MÔ TẢ

SKYNET

SKYNET A

SKYNET B

I. MÔ TẢ DỊCH VỤ
1. Băng thông
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Down/Up

24 Mbps

32 Mbps

48 Mbps

64 Mbps

32 Mbps

2. Cam kết tốc độ truy cập Internet quốc tế
Download/upload

Từ 512 Kbps Từ 640 Kbps Từ 768 Kbps Từ 1.024 Kbps
Từ 512 Kbps

3. Địa chỉ IP

01 IP tĩnh

01 IP tĩnh

01 IP tĩnh

01 IP tĩnh

01 IP tĩnh

3.000.000

6.000.000

1.500.000

II. PHÍ HÒA MẠNG & CƯỚC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG (VNĐ)
1. Phí hòa mạng

6.000.000

2.Cước phí trọn gói hàng tháng 1.500.000

2.000.000

III. TÙY CHỌN THÊM
1 Phí thuê thêm IP tĩnh hàng tháng
300.000 VNĐ/IP/tháng

IV. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI
1. Media Converter

NetNam cung cấp miễn phí và bảo hành trong suốt thời gian sử dụng

2. Router
V. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
1. Hỗ trợ qua điện thoại

24x7

2. Khảo sát

01 Ngày
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3. Lắp đặt và cung cấp dịch vụ5 Ngày

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT-10%

Dịch vụ FTTH NetNam cam kết tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ
truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất QCVN34:2014/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật
Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành kèm theo thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014.

File: QCVN 34-2014-BTTTT.pdf

Download mẫu hợp đồng dịch vụ FTTx tại đây .
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Để được tư vấn và có thêm thông tin về dịch vụ, xin liên hệ:

NetNam Hà Nội:

Phòng Kinh doanh băng rộng

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3756 3839 Fax: 04.3756 1888

Email: broadband-hn@netnam.vn
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NetNam Tp.Hồ Chí Minh

10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84-8-3.5003513 Fax: 84-8-3.9976411

Email: broadband-sg@netnam.vn

Hotline: 1900 1586
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