
DỊCH VỤ LƯU TRÚ WEBSITE

DỊCH VỤ LƯU TRÚ WEBSITE (US)

Đơn giá * Personal Extra Pro Extra Pro

Phí hàng tháng
108.000đ/ 

tháng
180.000đ/ 

tháng
450.000đ/ 

tháng
630.000đ/ 

tháng
Phí cài đặt 180.000đ 360.000đ 630.000đ 900.000đ
Các điểm nổi bật
Dung lượng đĩa cứng (MB) (thêm 
18.000đ/100MB/tháng) 100 MB 1000 MB 6000 MB 8000 MB
Dữ liệu lưu chuyển/tháng (GB) (thêm 
18.000đ/GB/tháng) 2 GB 10 GB 60 GB 100 GB
Số lượng Mailbox (thêm 36.000đ/tháng cho 10 
mailbox) 20 1000 4000 unlimited
MIỄN PHÍ đăng ký tên miền (dạng .com, .net, .org)   **  

MIỄN PHÍ dịch vụ DNS    

Công cụ hỗ trợ Marketing

Phần mềm thống kê truy cập Urchin  (xem 
phụ lục) Option Option  

Phần mềm thống kê truy cập miễn phí Webalizer    

Khả năng download raw access logs    

Khả năng download referrer logs    

E-mail 
Hỗ trợ POP3    

Hỗ trợ Web mail    

Hỗ trợ SMTP service    

Lọc thư SPAM    

Ngăn chặn các loại Spam từ xa    

Tự động Forward (Alias)    

Tự động trả lời    

Thông báo vắng mặt    

Số lượng nhóm Email
(54.000đ/tháng cho mỗi nhóm thêm)  3 10 20
Thiết đặt E-mail từ Control Panel    

Tiện ích

Control Panel – Quản lý, thiết đặt dịch vụ từ 1 giao 
diện thống nhất    

Khởi tạo dịch vụ tức thời ngay khi có yêu cầu    

Một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất phục vụ mọi nhu 
cầu về Internet    

Các thông tin riêng

Tên miền riêng dạng www.your-domain.com    

Số lượng tài khoản FTP (36.000đ/tháng cho mỗi tài 
khoản thêm) 1 2 5 10
Địa chỉ Email riêng dạng you@your-domain.com    

Số lượng tên miền con có thể thiết đặt dạng 
database.your-domain.com unlimited unlimited unlimited unlimited
An toàn, bảo mật
Bảo vệ truy cập, tài khoản bằng mật khẩu    

Bảo vệ thư mục bằng mật khẩu    

Hỗ trợ thêm chứng chỉ số riêng (SSL)    

Truy cập SSH ( Secure Shell Access)    
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Kiểm soát tình trạng an toàn, bảo mật    

Backup dữ liệu hàng ngày MIỄN PHÍ ***    

Ngăn chặn Virus    

Trung tâm tích hợp dữ liệu an toàn cao    

Hệ thống cung cấp nguồn dự phòng, đường truyền 
tốc độ cao    

Thời gian uptime 99.95%/năm    

Hỗ trợ khách hàng
24/7 qua đường dây nóng    

Hỗ trợ qua E-mail    

Phần mềm máy chủ
Tomcat (Java Servlet & JSP engine)    

PHP 4 with GD support    

Perl, C, C++, Java JDK, Python & TCL    

Own cgi-bin (full access no script approval)    

Pre-installed cgi-scripts    

Server side includes (SSI)    

Cập nhật nội dung Website 
Hệ thống quản lý File manager    

Hệ thống quản lý lưu trữ Archive    

Giải quyết sự cố mạng    

Đo dung lượng sử dụng    

Theo dõi Website    

Database 
Hỗ trợ CSDL MySQL (54.000đ/tháng cho mỗi 
database thêm) 1 2 6 10

Công cụ quản trị CSDL MySQL qua Web    

Hỗ trợ CSDL PostgreSQL    5

Công cụ quản trị CSDL PostgreSQL qua Web    

Giảm giá cho khách hàng thanh toán trước 1 lần:
- Mua dịch vụ dưới 1 năm: Giá không đổi
- Mua dịch vụ 1 năm đến dưới 2 năm: 5% trên tổng giá trị phí hàng tháng và các phí 

thêm khác (nếu có) (không giảm giá trên phí cài đặt)
- Mua dịch vụ từ 2 năm trở lên: 10% trên tổng giá trị phí hàng tháng và các phí thêm 

khác (nếu có) (không giảm giá trên phí cài đặt)
- * Phí chưa bao gồm thuế VAT (VAT = 10%)
- ** Riêng với quí khách hàng mua gói Extra, chỉ nhận được “MIỄN PHÍ đăng ký tên 

miền” khi chọn trả tiền hàng năm
- *** Dịch vụ miễn phí chỉ có duy nhất ở iWay, tiết kiệm cho bạn 360.000đ/tháng khi 

không cần sử dụng dịch vụ Backup Online của các nhà cung cấp khác.
Liên hệ với chúng tôi:

iWay. JSC
Địa chỉ: 20A ngõ 98 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84(4) 3537 8684
Fax: +84(4) 3537 8683
E-mail: info@iwayvietnam.com
Hỗ trợ khách hàng: support@iwayvietnam.com
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Để biết khách hàng đã tìm đến website 
của bạn thế nào? 
Các khách hàng đã duyệt website của 
bạn ra sao?
… và rất nhiều hơn nữa

Một trong những Phần mềm đoạt giải thưởng về phân tích Web thông dụng nhất và cũng… đắt 

nhất, cung cấp các báo cáo về hành vi người duyệt web mà không một phần mềm miễn phí 

nào có thể có được!

Bạn đã có web, nhưng không biết người sử dụng đã duyệt web của bạn ra sao? Bao nhiêu người đã 

thăm web của bạn? Họ đến từ đâu? Họ làm gì trên web của bạn? Họ quan tâm nhất đến phần nào 

trên website của bạn ?

Urchin giải đáp tất cả những vấn đề trên và còn nhiều hơn thế với các báo cáo chi tiết về hành vi 

người sử dụng website của bạn. 

Urchin 5 là một trong những phần mềm hàng đầu trên thế giới về theo dõi hành vi người sử dụng 

website. Các báo cáo của Urchin cho phép tối ưu hóa website và tiết kiệm chi phí bằng cách cho bạn 

biết hành vi người sử dụng, từ đó định hướng cho sản phẩm và chiến dịch marketing của bạn. Urchin 

là phần mềm duy nhất sử dụng công nghệ Adobe's SVG để hiển thị các kết quả theo bảng biểu và đồ 

thị rất ấn tượng. 

Tại iWay, bạn đã được sử dụng Urchin với các giải pháp hosting từ 25 US/tháng trở 
lên 

Bạn có thể thay đổi ngày tháng, “lọc” các báo cáo của Urchin để cho ra các kết quả báo cáo bạn 

mong muốn trong khoảng thời gian tùy chọn. Ngoài ra Urchin còn:

• Phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Cost-Per-Click trên các search engines như 

Google và Overture 

• Tạo các đồ thị và báo cáo 3-D dùng công nghệ SVG và kết xuất các báo cáo đó ra dạng file 

MS Excel hoặc MS Word. 

• Ghi các số liệu và thông tin về người dùng (Unique Visitors) và hành vi duyệt website của họ 

(Click Paths information) thông qua module theo dõi - Urchin Tracking Module (UTM2) 

• Biết được người dùng website của bạn đến từ đâu: search engines, quảng cáo banner, các 

email campaign và hơn thế nữa 

• Phân tích các dữ liệu về downloads, sử dụng băng thông (bandwidth usage), lỗi  website 

(errors) và nhiều hơn thế nữa mà chỉ có các ứng dụng phân tích web dựa trên phần mềm.
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Một số screenshots để bạn tham khảo về Urchin:
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