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CHUYÊN ĐỀ 

QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 Khóa học “Quản Trị Hạ Tầng Mạng Doanh Nghiệp” do đội ngũ chuyên gia của 

VnPro thiết kế dựa trên những kinh nghiệm giảng dạy và quá trình làm việc thực tiễn.  

 Sau khi hoàn tất khóa học “Quản Trị Hạ Tầng Mạng Doanh Nghiệp” tại VnPro, 

bạn sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc quản trị, vận hành các 

thành phần thiết yếu trong hạ tầng mạng của một doanh nghiệp. 

 Khóa học “Quản Trị Hạ Tầng Mạng Doanh Nghiệp” phù hợp với các bạn sinh viên 

đang chuẩn bị đi làm cũng như các kỹ sư IT cần bổ trợ thêm các kiến thức tổng quan 

về hạ tầng mạng doanh nghiệp. 

2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CỦA KHOÁ HỌC 

 Hoàn thành và nắm vững các kiến thức của chương trình CCNA hoặc có kiến thức và 

kinh nghiệm tương đương. 

3. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHOÁ HỌC CHUYÊN ĐỀ “QUẢN TRỊ HẠ 

TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP” TẠI VNPRO 

 Khóa học “Quản Trị Hạ Tầng Mạng Doanh Nghiệp” tại VnPro cung cấp cho người 

học đầy đủ các kiến thức thực tiễn để có thể làm việc và ứng dụng vào doanh nghiệp 

ngay lập tức. 

 Được học và hướng dẫn bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm với kỹ năng sư phạm 

tốt. 
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4. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN 

 Học và thực hành LAB trên các thiết bị Cisco chính hãng. 

 Phòng học với các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại kết nối Internet chất lượng cao. 

 Tài liệu học tập do chính đội ngũ giảng viên VnPro biên soạn (VnPro là trung tâm 

duy nhất biên soạn sách LabPro bằng Tiếng Việt). 

 Được học tập dưới sự giảng dạy của đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm 

việc tại các tập đoàn lớn trong cả nước. Có nghiệp vụ sư phạm tốt và đạt nhiều chứng 

chỉ quốc tế có giá trị. 

 Thực hành Lab online MIỄN PHÍ. 

 Chứng nhận hoàn thành khoá học do VnPro cấp có giá trị cao khi đi phỏng vấn tại 

công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam (Điều kiện: tham gia đầy đủ 80% thời lượng học 

phần và thi đậu kỳ thi cuối khoá). 

 Ưu tiên chuyển tiếp hồ sơ đến các doanh nghiệp là đối tác tuyển dụng của VnPro. 

 Tham gia các sự kiện hội thảo, ôn tập, ngày hội tuyển dụng do VnPro tổ chức hoàn 

toàn MIỄN PHÍ. 
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5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

ROUTING 

Nắm vững và triển khai được các kỹ thuật định tuyến thông 

dụng: 

 Định tuyến tĩnh. 

 Định tuyến động với OSPF, EIGRP. 

 Path – control với Policy Based Routing (PBR) và 

IP SLA. 

SWITCHING 

Nắm vững và triển khai, vận hành được các kỹ thuật quan 

trọng trong hệ thống mạng chuyển mạch doanh nghiệp: 

 Mô hình 3 lớp: mô tả và phân tích. 

 VLAN, Trunking. 

 Etherchannel. 

 Cấu hình và thao tác với layer 3 switch. 

 Dự phòng gateway với HSRP và VRRP. 

 Stackwise. 

FIREWALL 

Nắm vững và triển khai được các tính năng thường sử dụng 

trên dòng Firewall ASA của Cisco: 

 Tiến trình và nguyên tắc kiểm soát truy cập dịch vụ. 

 Access Control List (ACL), Time – based ACL. 

 Network Address Translation (NAT). 

VPN 

Nắm vững được kiến trúc và triển khai được các giải pháp 

VPN thông dụng trong mạng doanh nghiệp: 

 Tổng quan về VPN. 

 IP Sec VPN Site – to – site. 

 IP Sec VPN Remote Access. 

 GRE VPN, DMVPN. 

WIRELESS 

Nắm vững và triển khai được các giải pháp Wireless 

thường gặp: 

 Tổng quan các nguyên tắc và mô hình thiết kế. 

 Giải pháp Autonomous Access Point. 

 Giải pháp Lightweight Access Point với Wireless 

LAN Controller. 
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IP SERVICES 

Nắm vững và triển khai được các dịch vụ IP thường gặp 

trong mạng doanh nghiệp: 

 SNMP, Syslog, NTP, Netflow. 

 Các kỹ thuật Shaping và Policing trong QoS. 

 Kỹ thuật PPPoE. 

 


