
GÓI DỊCH VỤ SERVER #1 SERVER #2 SERVER #3 SERVER #4 SERVER #5 SERVER #6

Dung lượng.

100% ổ cứng SSD 

NVME

130GB 350 GB 550GB 1TB 2 TB 4 TB

Email Acounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Email Forwarders Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Mail List Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

ip Riêng 1 1 1 1 1 1

Park Domains Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Domain 1 1 1 1 1 1

Tháng 599,000         1,193,000        2,835,000      4,725,000      6,615,000        7,399,000          

1 năm 7,188,000      14,316,000      34,020,000    56,700,000    79,380,000      88,788,000        

3 năm -> Giảm 15 % 18,329,400    36,505,800      86,751,000    144,585,000  202,419,000    199,773,000      

5 năm -> Giảm 25% 26,955,000    53,685,000      127,575,000  212,625,000  297,675,000    332,955,000      

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP MẠNG VINASTAR

VP-HN: D24-23, Khu D, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, 

 Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.6674.3456 – 024.668.44559

Hotline tư vấn 24/7: 098948 3456

Website: www.vinastar.net – Email: info@vinastar.net

CÁC GÓI EMAIL SERVER RIÊNG
Các gói dịch vụ Email doanh nghiệp tại Vinastar đa dạng về thông số cấu hình đáp ứng hầu hết nhu cầu của sử dụng khách 

hàng.

GIÁ THUÊ DỊCH VỤ TRỌN GÓI



Vĩnh viễn -> Giảm 30% 50,316,000    100,212,000    238,140,000  396,900,000  555,660,000    621,516,000      

Ghi chú:

Tuỳ chỉnh bộ lọc và điều hướng email

   Được cấu hình bởi quản trị viên hoặc người dùng. Việc 

này hay hơn bạn cấu hình trong Outlook vì các điều 

hướng sẽ được áp dụng trên máy chủ và được đồng bộ 

xuống mọi thiết bị.

Theo dõi email gửi đến và gửi đi

   Chúng tôi có thể gởi cho người quản trị của bạn một bản sao 

của Email gởi đi hay đến nhằm mục đích kiểm soát rò rỉ thông tin.

Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL

   Một khi các kết nối được mã hóa bằng chứng thực SSL, 

dữ liệu được truyền đi trên Internet sẽ được bảo mật 

bằng cách mã hóa các gói tin nhằm bảo mật thông tin và 

tránh được các nguy cơ rò rỉ thông tin từ các kỹ thuật 

hack.

Kiểm soát lưu lượng sử dụng

   Kiểm soát lưu lượng sử dụng của các Email giúp phân bố hợp lý 

và không bị gián đoạn.

Quản lý dung lượng file đính kèm

   Kiểm soát và giới hạn dung lượng file đính kèm giúp 

cho việc giao dịch Email luôn ổn định và tải Email nhanh 

chóng.

Giao diện dành cho di động

   WebMail có giao diện dành riêng qua điện thoại thông minh. 

Trình bày đơn giản, dễ thao tác tiết kiệm lưu lượng dữ liệu di 

động.

* Hệ thống mail bảo mật

* Check Email được trên cả 2 trên Outlook Express(tại 

văn phòng công ty) hay Web Mail(khi đi công tác)

* Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay trưởng 

phòng

* Chống bomb mail

* Server mail riêng biệt, Miễn phí 1 IP riêng

* Hỗ trợ Forwarder Email để setup Email Offline

* Chống được virus cực kỳ hiệu quả

* Khả năng xứ lý với Email số lượng lớn hàng ngày

*Thiết lập được dung lượng tối đa của từng Email

* Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng

* Chống bị Spam mail cực kỳ hiệu quả

* Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA GIẢI PHÁP EMAIL SERVER RIÊNG

* Giã trên đã áp dụng chính sách giảm giá

* Giá chưa gồm VAT

* Unlimited: Không giới hạn

* NVMe Cloud Storage là chuẩn SSD cao cấp chuyên dùng cho các yêu cầu đọc ghi ổ cứng (iops) 

cực lớn như truy vấn dữ liệu, Email.


