Giới thiệu chung

Tên công ty

: Công ty Cổ phần NetNam

Tên giao dịch quốc tế: NetNam Corporation

Năm thành lập

: 1994 (Mạng NetNam - Viện CNTT)

Giới thiệu chung:

NetNam là đơn vị tiên phong du nhập Internet vào Việt Nam kể từ năm 1993 đồng thời là một
trong bốn đơn vị cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên tại Việt Nam.

NetNam có hơn 18 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ Internet, các dịch vụ trực
truyến và các giải pháp mạng. Với chất lượng dịch vụ cao và luôn được đảm bảo cùng đội ngũ
chăm sóc khách hàng tận tình và giàu kinh nghiệm,
NetNam tự hào luôn là sự lựa chọn
tin cậy hàng đầu của các khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp, khối tài chính ngân hàng, các tổ
chức phi chính phủ và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh chính:
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1. Dịch vụ Internet (Internet Service Provider – ISP)

- Internet Băng rộng (FTTx, ADSL, xDSL, VSAT-IP, WIFI)

- Đường truyền riêng Leasedlines

- Metronet (dựa trên hạ tầng cáp quang)

- WAN services (hợp tác với các nhà viễn thông trong nước)

- IPLC, IEPL (hợp tác với các nhà viễn thông quốc tế)

2. Dịch vụ trực tuyến (Online Services Provider – OSP)

- Đăng kí tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế

- Dịch vụ Hosting (Web Hosting, Premium E-mail…)

- Thuê server, thuê chỗ đặt server (3 DCs tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)

- Thuê tủ Rack
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- Dịch vụ Giá trị gia tăng (SSL, E-mail Marketing, Web Design, SEO, VPS…)

3. Dịch vụ Quản trị mạng và Tích hợp hệ thống (Managed Services Provider - MSP &
Solution Integration – SI)

- DR, Hỗ trợ từ xa

- Quản trị an ninh doanh nghiệp

- Dịch vụ và giải pháp quản trị hệ thống mạng

- Dịch vụ và giải pháp quản trị Internet Khách sạn

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) - 24 - 3.756 4907

-

Fax: (+84) - 24 - 3.756 1888

Email: admin@netnam.vn

Website: ww w .netnam.vn
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Chi nhánh tại TP.HCM:

Địa chỉ: 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) - 028 - 3.911 8200

- Fax: (+84) - 28 - 3.911 8201

Email: admin.hcm@netnam.vn

Website: hcmc.netnam.vn
VPĐD tại miền Trung:

Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Thạch Thắng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 1900 1586
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