
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có nhu cầu. Chúng tôi cung cấp nguồn lực. Hãy trải nghiệm việc sử 

dụng hệ thống và công nghệ hiện đại cùng các thiết bị IT mới nhất mà 

không cần đến các cam kết phức tạp. 
 

                                                                                 

Đội ngũ nhân sự và thiết bị IT đáp ứng các nhu cầu 

như trao đổi thông tin nội bộ, thông tin khách hàng có 

vai trò quan trọng đối với phát triển doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ 

nguồn lực để đầu tư nhân sự và thiết bị chuyên 

nghiệp để phục vụ triển khai, vận hành hệ thống IT. 

Đối với các doanh nghiệp đang phát triển, việc tự xây 

dựng hệ thống CNTT đáp ứng nhu cầu ở thời điểm 

hiện tại là khá khó khăn, cũng như việc dự đoán 

những gì hệ thống mà họ có thể cần trong tương lai 

là gần như không thể.  
 

Nếu doanh nghiệp của bạn có nhu cầu ngắn hạn 

hoặc tạm thời sử dụng các thiết bị mạng và nhân sự 

IT với ngân sách vốn hạn chế thì dịch vụ thuê ngoài 

của Pente là giải pháp hoàn hảo. 
 

Sử dụng dịch vụ thuê ngoài thiết bị và nhân sự CNTT 

của Pente đáp ứng nhu cầu công nghệ ngay lập tức, 

trong khi khách hàng của Pente: 
 

• Không phải đầu tư tài chính ngay một lần 

với chi phí ban đầu lớn. 

• Không cần lo lắng đến việc bảo hành, bảo 

trì hệ thống hay các vấn đề phát sinh trong 

quá trình vận hành. 

• Giảm thiểu chi phí đầu tư và tiết kiệm ngân 

sách một cách tối đa. 

• Giải quyết nhu cầu sử dụng thiết bị và nhân 

sự IT trong ngắn hạn. 

   

 

 
  Dịch vụ thuê ngoài:  
                Thiết bị và nhân sự CNTT 

 

 

Lợi ích của khách hàng 
 

 

Khách hàng có thể thuê các loại thiết bị và nhân 

sự CNTT theo dạng ngắn hạn hoặc dài hạn với 

nhiều lợi ích: 
 

• Thiết bị phù hợp với nhu cầu, mục đích sử 
dụng với chi phí tối ưu 
 

• Lựa chọn công nghệ, thiết bị IT mới nhất, 
chuyên dụng và có tính ổn định cao 

 

• Thiết bị được cung ứng trọn gói từ việc 
thiết lập hệ thống đến cài đặt các ứng 
dụng theo yêu cầu (khách hàng chịu trách 
nhiệm bản quyền phần mềm nếu có) 

 

• Hỗ trợ/ Cho thuê chuyên gia, nhân sự 
CNTT đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật trong suốt 
thời gian thuê thiết bị 

 

• Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị mới 
 

• Không cần quan tâm đến chi phí khấu hao 
tài sản cố định 

 

• Khách hàng có thể hoạch định trước chi 
phí đầu tư và duy trì hệ thống thông tin 

 

• Chính sách đổi trả cho những thiết bị cho 
thuê bị lỗi trong vòng 24H 

 

• Dịch vụ cho thuê chuyên nghiệp, nhanh 
chóng  

 

• Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365 

 

 



Dịch vụ cho thuê thiết bị  
Bạn có quyền lựa chọn: đồng hành với các đối tác CNTT 

truyền thống - những người giới hạn các lựa chọn của bạn 

và xây dựng ngày càng nhiều các điều khoản, quy định… 

hoặc làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ CNTT sáng tạo 

- những người trao cho bạn quyền kiểm soát.  

Pente cung cấp các thiết bị switches, routers, IP telephone, 

và nhiều sản phẩm của Cisco, Juniper, Brocade/Foundry, 

 
 

Dịch vụ thuê ngoài của PENTE – giải 

pháp sử dụng chi phí hiệu quả cho các 

cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng 

các thiết bị IT và nhân sự triển khai tạm 

thời hoặc trong ngắn hạn.   ..……
 .     
Extreme và các nhà sản xuất hàng đầu khác. 
 

1. Thiết bị chuyển mạch 

• Các thiết bị chuyển mạch layer2, layer 3 của các 

hãng Cisco (2960 Series, 3560 Series, 3750 

Series, 3650 Series - Tích hợp Wireless 

Controller...) 

• Các thiết bị chuyển mạch HP, Allied Telesis…  

2. Thiết bị định tuyến 

Các dòng Cisco Router 1800 Series, Cisco Router 

1900 Series, Cisco 2800 Series, Cisco 2900 Series, 

Cisco 3900 Series … 

3. Thiết bị Firewall/ IPS 

Các dòng sản phẩm ASA 5500 Series, Source 

Fire…) 

4. Thiết bị bảo mật khác  

F5, Checkpoint… 

 

Lab Online 
Với mục đích hỗ trợ các cá nhân tổ chức có điều kiện thực 

hành, nghiên cứu công nghệ hoặc đào tạo các chứng chỉ 

quản trị mạng quốc tế. Pente cung cấp dịch vụ cho thuê 

thiết bị Lab online đảm bảo điều kiện thực hành của từng 

khóa học như sau:  

• CCNA Lab Kit  

• CCNP Lab Kit  

• CCIE Lab Kit  

• Cho thuê lab doanh nghiệp  

Pente cung cấp các loại thiết bị mới nhất của Cisco, bao 

gồm các routers 2800, 2900, 3900 Series, switch 2960, 

3560, các thiết bị tổng đài, Voice, Access Point, ASA 

5500X Series…, IPS, Source Fire, F5, thiết bị hội nghị 

truyền hình…  

 

    Nhân sự CNTT 
 

Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tìm kiếm, đào tạo, duy 

trì đội ngũ nhân sự cho doanh nghiệp, Pente cung cấp dịch 

vụ cho thuê nhân lực CNTT với ưu điểm: 

 

 

 

 
 

 

• Nhân sự được đào tạo bài bản, có kiến thức 

chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực. 

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp, phục vụ 

hiệu quả.  

• Lĩnh vực phục vụ phong phú 

1. Nhân sự thuê ngoài 

+ Kỹ sư phần mềm  

+ Kỹ sư phần cứng  

+ Kỹ sư triển khai các hệ thống  

2. Smart IT HelpDesk 

Chúng tôi tự hào là công ty CNTT đầu tiên ứng 

dụng các công nghệ hiện đại của Digital 

Transformation và Công nghiệp 4.0 vào các dịch 

vụ Quản trị mạng và IT Outsourcing. Dịch vụ 

Smart IT HelpDesk của Pente Technologies 

không chỉ hỗ trợ tư vấn và vận hành hệ thống 

CNTT mà còn cung cấp cho khách hàng các ứng 

dụng trên nền tảng IoT giúp chủ động và linh hoạt 

giám sát và quản trị từ xa qua máy tính và điện 

thoại. 

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng liên hệ 

và đăng ký trực tuyến qua website công ty 

www.pente.vn: 

• Miễn phí Tư vấn kĩ thuật và công nghệ giai 

đoạn ban đầu. 

• Miễn phí cung cấp Công cụ giám sát hệ thống 

cho phép quản trị liên tục trên cả nền tảng 

Mobile và máy tính truyền thống. 

• Miễn phí cài đặt Hệ thống giám sát SMCS 

cho toàn bộ hệ thống (bao gồm phần mềm 

quản trị). 

Các gói dịch vụ của chúng tôi được thiết kế phù 

hợp với số lượng nhân sự và thời gian làm việc 

tùy theo yêu cầu và mục đích công việc, cũng như 

quy mô hệ thống và nhu cầu thực tế của khách 

hàng để đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được lợi ích tốt 

nhất từ một giải pháp thuê ngoài hiệu quả.  

 

“Niềm tin của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng kỹ sư 
công nghệ là thành tựu quý giá và niềm tự hào của chúng tôi” 

 

 


