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Về Nhân Hòa
Công ty TNHH phần mềm Nhân 
Hòa được thành lập năm 2002 và 
hiện đang cung cấp dịch vụ cho 
hơn 50.000 khách hàng.

Nhân Hòa là một trong số ít nhà 
cung cấp dịch vụ tại Việt Nam vừa 
là nhà đăng ký chính thức tên miền 
.VN (VNNIC), vừa là nhà đăng ký 
tên miền quốc tế (ICANN).

3



Dịch vụ 
cung cấp

Nhà đăng ký chính 
thức tên miền .VN 
(VNNIC) và tên miền 
quốc tế (ICANN)

Tên miền
Được phát triển và 
tối ưu về hiệu năng 
mang lại sự ổn định 
và trải nghiệm thuận 
tiện đối với khách 
hàng

Cloud VPS

Thiết kế website bán 
hàng chuẩn thương 
mại điện tử

Website
Dịch vụ thoại ứng 
dụng công nghệ 
VoIP trên nền tảng 
điện toán đám mây

VFone.vn



Tại sao cần phải chuyển đổi lên IPv6?

● Không gian địa chỉ lớn hơn rất nhiều so với IPv4: 

Loại bỏ sự phức tạp trong mô hình, quản lý mạng.

● Sự chuyển dịch xu hướng sử dụng IPv6 : 

Không chuyển sang IPv6 sẽ không chỉ cản trở sự phát triển của Internet mà 
còn cản trở tiềm năng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, cản trở doanh 
nghiệp tiếp cận với các khách hàng chỉ sử dụng IPv6. 

● Bảo vệ các kết nối điểm - điểm, hỗ trợ tốt đối với thiết bị di động, IoT.
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Tầm quan trọng của các nhà đăng ký

Trong giai đoạn chuyển đổi sử dụng IPv6, các nhà đăng ký đóng vai trò rất quan 
trọng:

● Nhà đăng ký là đầu mối trao đổi cũng như thúc đẩy các khách hàng / doanh 
nghiệp sử dụng IPv6.

● Nhà đăng ký cần tiên phong triển khai IPv6 trên một số ứng dụng và hướng 
dẫn phía khách hàng.

● Triển khai IPv6 trên một số ứng dụng cốt lõi liên quan đến khách hàng như: 
hệ thống phân giải tên miền, email, máy chủ,..
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Lộ trình triển khai IPv6

Tích cực tham gia các 
hoạt động, đào tạo IPv6

Triển khai IPv6 cho hệ 
thống core network

Triển khai Ipv6 cho dịch 
vụ DNS tên miền .vn, 
các site dịch vụ

Nghiên cứu, ứng dụng 
thử nghiệm IPv6

3/2019

4/20192018

2015
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Triển khai IPv6 cho hệ 
thống Cloud VPS, 
Cloud Storage, Email, 
Website



Quá trình chuyển đổi IPv6 của Nhân Hòa

Giai đoạn 1

- Triển khai IPv6 cho toàn bộ hạ tầng network của Nhân Hòa.

Giai đoạn 2 

- Triển khai IPv6 trên hệ thống máy chủ DNS cho tên miền .VN.

Giai đoạn 3 

- Triển khai IPv6 trên các hệ thống và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của tên 
miền như : cloud, cloud phone, hosting, email, website
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Triển khai IPv6 cho hạ tầng network của Nhân Hòa

Nhân Hòa đã thực hiện cấu hình trên 
toàn bộ các thiết bị mạng sẵn sàng 
triển khai máy chủ chạy ứng dụng trên 
nền IPv6.
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Triển khai IPv6 cho hạ tầng network của Nhân Hòa

10



Ứng dụng IPv6 vào hệ thống DNS tên miền .VN

- Hệ thống ZoneDNS hỗ trợ các định dạng bản ghi IPv6 (AAAA)
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Ứng dụng IPv6 vào hệ thống DNS tên miền .VN

- Website (zonedns.vn) chạy trên nền tảng IPv6
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Triển khai IPv6 trên website tên miền .VN

Sau khi áp dụng IPv6 cho hệ thống DNS, Nhân Hòa đã triển khai IPv6 cho các 
website sử dụng tên miền .VN
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Triển khai IPv6 trên website enternews.vn

- Bổ sung khai báo IPv6 vào các file cấu hình.
- Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp đã hoạt động tốt trên nền tảng IPv6:
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Triển khai IPv6 trên website enternews.vn

Sau khi cấu hình chạy song song IPv4 / IPv6 cho dịch vụ (enternews.vn).
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Triển khai IPv6 đối với các dịch vụ Nhân Hòa

Ứng dụng sử dụng song song IPv4 / IPv6 cho các dịch vụ (cloud365.vn, 
cloudsolutions.vn, blog.cloud365.vn, smartstorage.cloud)
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Triển khai IPv6 đối với các dịch vụ Nhân Hòa

Tổng đài vfone.vn - tổng đài ảo đầu tiên sử dụng trên nền tảng IPv6
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Tổng kết

Trong quá trình chuyển đổi, ứng dụng IPv6 vào hạ tầng dịch vụ còn tồn tại một số 
vấn đề:

● Doanh nghiệp và các tổ chức chưa ý thức được tầm quan trọng của IPv6 dẫn 
đến việc chậm trễ trong công tác chuyển đổi.

● Trước mắt phương án khả thi đối với các doanh nghiệp là chạy song song 2 
hạ tầng IPv4 / IPv6.
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32 Võ Văn Dũng, Đống 
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Thank You


