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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI IPv6 CỦA FPT TELECOM
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TRÊN NỀN IPv6

FPT TELECOM

NO.1 STORAGE
SERVICES IN VIETNAM
NO.2 ISP IN CAMBODIA

TOP 3 ISP IN VIETNAM

2.5 million broadband subscribers.
Services:
• High-speed Internet access
• IPLC
• VoIP
• IPTV
• Cloud
• OTT Services
• IoT products

Website: www.fpt.vn

KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC

CHUYỂN ĐỔI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ IPv6
"FPT Telecom là một trong số ít những đơn vị doanh nghiệp đi đầu và có kết quả khởi sắc trong việc
chuyển đổi IPv4 sang IPv6, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc chuyển đổi hạ tầng
quang, tích cực thực hiện việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ trên nền tảng IPv6 cho khách hàng".
Nguyên thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đánh giá

Các cột mốc của FPT Telecom trong quá trình thử nghiệm, triển khai và cung cấp dịch vụ tích hợp IPv6

2018

Tham gia "Kế
hoạch hành động
Quốc gia về
IPv6" do Bộ
Thông tin và
Truyền
thông
ban hành.

•

•

Kết nối IPv6 với các nhà cung
cấp dịch vụ IPv6 như: Google,
Yahoo, Microsoft, HKIX;PCCW,
TATA, SINGTEL, NTT, CW…
Cung cấp dịch vụ thử nghiệm
IPv6 cho 200.000 khách
hàng sử dụng dịch vụ Leasedline, FTTH, ADSL…

Dự kiến chuyển
đổi
đến
500.000
thuê bao trong
năm 2016 nhằ
m nâng cao
chất lượng dịch
vụ.

•

•

Đạt 1,500,000
thuê bao đã
active IPv6
Tiếp tục hoàn
thiện kết nối và
chất lượng dịch
vụ hỗ trợ IPv6

•

Tiếp tục chuyển
đổi và cung cấp
các dịch vụ nội
dung số hỗ trợ
IPv6

TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI IPv6 CỦA FPT TELECOM
FPT Telecom IPv6 activated user rate
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Tính đến 04/2019:
• FPT Telecom có 1.6
triệu
khách
hàng
activate IPv6
• Tỷ lệ IPv6 adoption rate
là 35.5%
• Tốc độ băng thông
trung bình IPv6 là
23.4Mbps ( theo ipv6test.com)

CÁC DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ CỦA FPT TELECOM

Fshare

FPT Play

Data Center

Mix166

FPT TELECOM DATA CENTER
• Hoàn thành và cung cấp dịch vụ
từ năm 2009

Collocation
Server

Dedicated
Server

Easy Server

Shared
Hosting

Email
Hosting

SSL

• Gồm 4 trung tâm Data Center tại
HNI và HCM xây dựng theo tiêu
chuẩn TIER 3 Quốc tế của
Uptime
• 100% các hệ thống mạng lưới
Data Center của FPT Telecom sẵn
sàng cung cấp dịch vụ IPv6

FPT PLAY – Online / OTT / SmartHome
q Hoạt động đa nền tảng
• FPT Play Box +
• Web online : https://fptplay.vn
• Application tích hợp trên Smart TV
q Cung cấp các dịch vụ nội dung
phong phú
• Truyền hình trực tuyến
• Phim truyện đặc sắc
• Thể thao, ca nhạc
q Hỗ trợ IPv6 và các công nghệ cao
cấp ( 4K, Google Asistance,
SmartHome)

FPT TRUYỀN HÌNH

•
•
•
•
•

Hoạt động trên nền tảng box phần cứng mạnh mẽ
Cung cấp các nội dung truyền hình đẹp nhất, phong phú nhất
Các dịch vụ mới lạ như MỞ KÉT, các nội dung sự kiện trực tuyến
Hỗ trợ IPv6 từ 2018
Dành riêng cho khách hàng của FPT Telecom

CÁC DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ KHÁC
Là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với nền tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud
computing) với dung lượng, hệ thống lưu trữ tốt nhất đặt tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của FPT Telecom.Hơn 3,8 triệu
người dùng và gần 200 nghìn lượt truy cập mỗi tháng.
https://www.fshare.vn/

Là dịch vụ chuyển file dung lượng lớn miễn phí thông qua email đầu tiên tại Việt Nam cho phép người dùng gửi những file
dung lượng lớn với tốc độ cao và an toàn.
Hơn 11,000 người dùng và gần 3000 lượt truy cập mỗi tháng
http://fsend.vn/

Mix 166 là một ứng dụng nghe nhạc EDM (Electronic Dance Music) đầu tiên ở Việt Nam . Đây là nơi các nghệ sỹ giao lưu
đăng tải, và có thu nhập từ chính các sản phẩm âm nhạc của mình. Mix166 được kỳ vọng trở thành một cộng đồng dành
riêng cho các tín đồ của dòng nhạc EDM.
http://mix166.com/

Startalk đem đến một nền tảng truyền hình trực tuyến đầu tiên của Việt Nam. Các thông tin xã hội, showbiz, thời trang, làm
đẹp, ăn chơi, cộng đồng đều được thể hiện dưới dạng video clip, trực quan, sinh động và hấp dẫn.
http://startalk.vn/

Chỉ bằng vài cú chạm cảm ứng, khách hàng sẽ được hỗ trợ xử lý sự cố tức thì hoặc tra cứu thông tin dịch vụ một cách đầy đủ và kịp
thời nhất. Hi FPT - Đồng hành cùng mọi kết nối
https://hi.fpt.vn/

THANKS FOR WATCHING

