
Công nghệ điện toán Zero Client – Không chỉ tiết kiệm chi phí



Giới Thiệu
Tổng quan về sản phẩm vCloudPoint
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30 người dùng cùng
lúc trên 1 PC core I7

Thiết bị vCloudPoint zero client kết hợp với phần mềm Quản lý Server vMatrix, đã tạo ra một bước đột phá cho Công nghệ 

điện toán máy tính - Công Nghệ Chia sẻ Điện toán, mang lại cho người dùng những trải nghiệm như các máy tính PC. Chỉ bỏ 

ra một phần nhỏ tiền đầu tư so với chi phí mua PC mà vẫn trải nghiệm được một loạt các lợi ích vượt trội hơn 1 PC .

vCloudPoint là gì?
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Phần cứng của vCloudPoint

Zero Client

S100 Zero Client
Thiết bị vCloudPoint zero client là một máy 

trạm hoạt động trên cơ sở kết nối mạng. Vẫn 
hoạt động hiệu quả dù có rất nhiều người sử 

dụng cùng lúc, giúp khai thác triệt để tài 
nguyên chưa được sử dụng đến như trên PC. 

vCloudpoint được xem như 1 ultra thin client, tất cả xử lý đều tập trung trên Server. Do đó không cần cài đặt driver, cài đặt các bản cập nhật, 

không cần bản quyền hệ điều hành. Các thiết bị vCloudPoint với khả năng tiêu thụ rất ít điện năng, chống chỉnh sửa làm giả và không lưu trữ 

dữ liệu tại các máy con, đã tăng cường nhiều hơn khả năng bảo mật và an toàn cho người dùng.
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Phần cứng của vCloudPoint

Zero Client

V1 Zero Client
Thiết bị vCloudPoint zero client là một máy 

trạm hoạt động trên cơ sở kết nối mạng. Vẫn 
hoạt động hiệu quả dù có rất nhiều người sử 

dụng cùng lúc, giúp khai thác triệt để tài 
nguyên chưa được sử dụng đến như trên PC. 

vCloudpoint được xem như 1 ultra thin client, tất cả xử lý đều tập trung trên Server. Do đó không cần cài đặt driver, cài đặt các bản cập nhật, 

không cần bản quyền hệ điều hành. Các thiết bị vCloudPoint với khả năng tiêu thụ rất ít điện năng, chống chỉnh sửa làm giả và không lưu trữ 

dữ liệu tại các máy con, đã tăng cường nhiều hơn khả năng bảo mật và an toàn cho người dùng.
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Phần mềm quản lý vCloudPoint

vMatrix Server Manager

Phần mềm Quản lý Server vMatrix chạy trực tiếp trên máy chủ giúp nâng cao tổng thể khả năng hoạt động và khả năng chia 

sẻ hệ thống qua việc cung cấp kết nối trung gian, tối ưu đồ họa khả năng hiển thị hình ảnh và âm thanh, khả năng tương

thích tốt với các thiết bị ngoại vi có đầu căm USB và sự quản lý tập trung. Các nhà quản trị IT đơn giản chỉ cần ngồi tại máy 

chủ là có thể cấu hinh, kiểm soát và quản lý tập trung người dụng tại các máy trạm.  



Lợi Ích
Đạt được những lợi ích cốt lõi hơn so với khi dùng máy tính PC 
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Tối ưu hóa các chi phí

70% 

Tiết kiệm chi phí đầu tư

95% 

Tiết kiệm chi phí điện năng

95% 

Tiết kiệm chi phí bảo trì

90%

Tiết kiệm chi phí nâng cấp
hệ thống trong tương lai

Giảm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí quản trị IT
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Đơn giản hóa công tác quản lý
Cho phép các nhà quản trị dễ dàng quản lý tập trung từ xa

Triển khai cực nhanh

Chỉ cần vài giây là có thể thiết

lập ngay 1 máy mới và đầy đủ

tính năng cho người dùng mới.

Và chỉ vài giờ cho 1 tập thể.

Quản lý tập trung

Tất cả công việc cài đặt, cấu hình, 

sửa lỗi và cập nhật phiên bản đều

chỉ cần thực hiện trên máy chủ. 

Hỗ trợ từ xa

Các nhân viên bộ phận IT chỉ cần

ngồi tại bàn làm việc và có thể hổ

trợ các nhân viên tại bộ phận

khác từ xa bằng công cụ quản lý
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Nâng cao hiệu quả công việc

01

02 03

Giảm thiểu thời gian chờ xử lý
Ngoài vấn đề về máy tính PC, thì các vấn

đề về máy trạm Zero có thể được giải

quyết chỉ trong vài giây.

Cơ chế “Roaming” 
Chỉ cần đăng nhập tài khoản từ

bất kỳ máy tính nào , vẫn có thể

truy cập và sử dụng toàn bộ dữ

liệu của mình.  

Dữ liệu lưu trữ linh hoạt
Người dùng có thể chia sẻ và lưu

trữ dữ liệu mà không cần phải

sao lưu hay chuyển dữ liệu giữa

các máy trạm với nhau.

Hãy để cho người dùng làm việc một cách hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau hơn
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Cho 1 môi trường làm việc trên máy tính an toàn hơn

Nâng cao công tác bảo mật an ninh

Miễn nhiễm với virus
Nhờ cấu tạo không hệ điều hành hay ổ lưu 

trữ, Zero client này miễn nhiễm với virus 

hay các phần mềm độc hại khác.

Cho phép tạo quyền bảo mật
vMatrix cho phép các nhân viên IT tạo ra những 

quyền bảo mật, giúp ngăn chặn người dùng sao 

chép dữ liệu mật.

Ngăn chặn việc mất dữ liệu
Zero client không lưu trữ dữ liệu trên 

từng máy cá nhân, nên sẽ tránh bị mất 

dữ liệu từ lỗi phần cứng hay bị mất cắp.
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Thân thiện với môi trường

Tạo thêm không

gian làm việc

Không tạo

tiếng ồn

Ít nhiệt năng 

Ít điện năng tiêu thụ

Tạo ra môi trường tinh tế cả công việc lẫn học tập



Các Điểm Nổi Bật
Công nghệ đột phá và các tính năng nổi trội của vCloudPoint
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Dynamic Desktop Protocol (DDP)
Giao thức hiển thị từ xa hiệu quả và được cải tiến của vCloudPoint

Âm thanh sống động
* Nghe và ghi âm trên các hệ Window

* Tin cậy, cắm vào là chạy mọi lúc

* Chất lượng cao: 16 bits, 44.1/48Khz

* Độ trễ: 0.1,0.2 giây, hoàn toàn đồng bộ

Tối Ưu Hóa Đồ Họa
* Tần số làm tươi màu: 30FPS 

* Bất kỳ định dạng video, cả online và offline

* Không giới hạn số lượng video trên máy chủ

* Hình ảnh trung thực với độ phân giải full 

HD lên tới 1920*1080

Chuyển hướng thiết bị USB
* Hỗ trợ nhiều loại thiết bị

* Hoạt động trên tất cả Windows

* Không cần phải cài đặt bất kì driver nào

* Không bị vấn đề phát sinh hay hạn chế.

để sử dụng tốt và hiệu quả băng thông và tài nguyên của

máy chủ. Với 3 yếu tố chính: tối ưu hóa đồ họa, âm thanh

và tương thích với các thiết bị giao tiếp USB cho người

dùng trải nghiệm tương tự như một máy tính PC.

dùng giao thức được cải tiến - DDP cho hiển

thị trên màn hình từ xa. Giao thức này được

viết và thiết kế cho những thiết bị zero client

DDP
là gì?
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Client side 
rendering

Giảm tải cho máy chủ mà vẫn tăng số lượng người sử dụng video

Công nghệ Render Client vDirect

Không cần phải cấu hình bổ sung để kích hoạt tính năng này.

Khi 1 người dùng zero client muốn xem 1 video với phần mềm

VLC media player, nội dung video sẽ được truyền và render tự

động bằng chính bộ vi xử lý của client đó thay vì bằng CPU của

máy chủ.

OFFLOAD Công nghệ Render Client vDirect cho phép

các nội dung truyền thông chuyển tới các

máy trạm từ đó các video sẽ được render

nội tại thông qua bộ vi xữ lý, giúp giảm tải

90% tiêu thụ CPU, so với phương pháp

render trực tiếp từ máy chủ

90%

VLC Player

Client rendering

Other Players

Host rendering

DDP

Nén bảo toàn dữ liệu

Client Host

CPU
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Công nghệ vCell - Phân quyền người dùng
Mỗi người dùng đều có một thư mục chứa dữ liệu và những thiết bị được kết nối cho riêng họ.

Các nhà quản trị IT có thể tạo các ổ đĩa với dữ liệu được chia sẻ chung,
khi đó tất cả người dùng có thể truy cập vào và lấy dữ liệu đó.
Còn những thư mục cá nhân hay từng phòng ban, thì chỉ có mỗi cá nhân
hay bộ phận có riêng quan tới dữ liệu đó mới được nhìn thấy và truy cập

Storage

Public

Private

Các thiết bị USB nếu được cắm trực tiếp vào máy chủ, 
thì dữ liệu sẽ được hiển thị cho tất cả người dùng, nhưng 
nếu chỉ cắm vào các máy trạm zero client vCloudPoint, 
thì chỉ hiển thị cho chính máy trạm đó.

Phân quyền dữ liệu Tính độc lập cho các thiết bị USB
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Quản lý công việc với hiệu suất mạnh mẽ
Quản lý từ xa và tập trung từ hệ thống máy chủ

Kiểm soát, 
điều khiển từ xa

Quản lý 
thiết bị

Device 
Name

Shut/ 
Reboot

Firmware 
Upgrade

Login 
Setting

...

Kiểm soát, 
điều khiển từ xa

Quản lý 
người dùng

Video Audio USB Monitor 
& Control

...

Các công cụ 
phụ trợ

Desktop 
Broadcast

vChat 
Nhắn tin 

nội bộ

Công cụ 
chẩn đoán
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Hỗ trợ tất cả hệ điều hành Window phổ biến

Hỗ trợ nhiều hệ điều hành

XP

7

8

8.1

10

Server
2016

Server
2008R2

Server
2012

Server
2012R2

MP 
2011

MP 
2012
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Zero client computing-- never so simple

Tính khả dụng cao

Giao diện thân thiện với người dùng
Giao diện đăng nhập thân thiện và trực quan; người 
dùng chỉ cần 1 cái click chuột chọn máy chủ và đăng 
nhập, là sẵn sàng để làm việc. Ngoài ra, quản trị viên 
có thể thiết lập chế độ tự động đăng nhập.

Không cần cấu hình
Cài đặt phần mềm chỉ cần 1 cái click chuột. 
Cắm các thiết bị client vào là chạy ngay. Không 
yêu cầu cấu hình trên máy chủ hay máy trạm. 
Chỉ cài để quản lý và kết nối để làm việc.

Hướng dẫn dễ hiểu
Giao diện quản lý rõ ràng, dễ hiểu giúp cho cả 
người mới lẫn người quản trị chuyên nghiệp 
dễ dàng nắm bắt được các tính năng và dễ 
dàng quản lý. Không cần phải hướng dẫn, đào 
tạo cụ thể. 

Với người dùng

Dễ dàng sử dụng

Với nhà quản trị

Dễ dàng quản lý



Chi Tiết
Tìm hiểu sâu về các giải pháp chia sẻ điện toán của vCloudPoint.
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Thiết bị client, nguồn, giá đỡ và 2 ốc vít.

Bộ sản phẩm

* S100 zero client

* Nguồn 5V DC (EU/UK/US)

* Giá đỡ

* 2 ốc vít
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Cổng kết nối trước và sau của S100 zero client

Cổng kết nối thiết bị

① 5V DC Power Input

② Power/ Reset Button

③ USB2.0 Ports

④ 3.5mm Mic Jack

⑤ 3.5mm Speaker Jack

⑥ RJ45 Ethernet Input

⑦ VGA Display Port
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Cổng kết nối trước và sau của V1 zero client

Cổng kết nối thiết bị
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Cài đặt
Sẵn sàng sử dụng chỉ với 3 bước!

01

Bước 1

Cài đặt phần mềm vMatrix 

02

Bước 2

Tạo tài khoản cho người dùng

03

Bước 3

Kết nối và sử dụng
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Giao diện đăng nhập

Login Display
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Bảng điều khiển vMatrix Server Manager

Giao diện phần mềm quản lý

User Desktop View User Desktop Control



Kịch Bản
Những công việc thích hợp nhất, không được khuyên dùng hay cần phải kiểm tra khi sử dụng.
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Công việc cần đến máy tính và những phần mềm thông dụng

Những công việc được hỗ trợ tốt nhất

Đáp ứng hầu hết tất cả người dùng theo từng loại công việc bao gồm 

sinh viên hay học viên trong trường hay tại các trung tâm đào tạo, 

giáo viên hay nhân viên văn phòng, các công nhân sản xuất tại nhà 

máy, và cho người dùng tại các địa điểm công cộng: thư viện, văn 

phòng chính phủ, khách sạn,...

Cho hầu hết những công việc thông thường:

1, Chỉ chạy cho các ứng dụng tương thích 2d thông dụng cho công 

việc hay phương tiện truyền thông như Office, trình duyệt web, email, 

nhắn tin, nhạc, video,... 

2, Ứng dụng chia sẻ đáp ứng cho những nhà quản trị muốn quản lý 

tập trung và thống nhất các dữ liệu lại với nhau.

Lý do:
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Những công việc cần máy tính chuyên dụng hay hoạt động độc lập .

Những trường hợp không được hỗ trợ

Với những người dùng cho công việc chuyên môn cao như thiết kế, kỹ 

sư hay các game thủ thì cần những bộ máy PC cho nhu cầu dựng hình 

đồ họa 3D, lập trình trên hệ điều hành Linux, và công việc văn phòng 

trong một số bộ phận cơ quan và trong các doanh nghiệp lớn mà yêu 

cầu cần nhiều sự bảo mật riêng tư hay cần làm việc trong một mạng 

riêng và không cần hỗ trợ từ xa hay đa người dùng. 

Cho vài công việc chuyên môn:

1, Công việc dựng hình 3D cần card đồ họa mạnh và chuyên biệt cũng 

như máy tính mạnh mẽ mà những yếu tộ này không thể hổ trợ từ xa.

2, Ứng dụng VPN và vài ứng dụng khác không hỗ trợ trong môi trường 

chia sẻ nhiều người dùng.

3, Hệ điều hành Linux hay công việc cần 2 màn hình thì chưa được hỗ 

trợ bởi vMatrix và thiết bị zero clients.

Lý do:

Programmer

Designer

Gamer
Engineer

Enterprise 
Staff
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Trường hợp công việc chủ yếu sử dụng một số thiết bị ngoại vi hay ứng dụng đặc thù, chuyên biệt.

Những công việc nên được kiểm tra lại

Một số công việc về dịch vụ như nhân viên thu ngân tại siêu thị hay 

cửa hàng bán lẻ, giao dịch viên ngân hàng, tổng đài viên... là những 

công việc hoàn toàn sử dụng các thiết bị ngoại vi và ứng dụng quản lý 

CRM.

Đối với nhân viên dịch vụ

1, Một số thiết bị ngoại vi được thiết kế khác so với các thiết bị cùng 

loại do vậy có thể không tương thích với các thiết bị zero client, thậm 

chí những thiết bị đó cùng hãng hay cùng loại với những thiết bị đã 

hoạt động tốt với các zero client .

2, Các ứng CRM hoạt động theo rất nhiều cách. Một số ứng dụng CRM 

hoạt động tốt trong môi trường làm việc đa người dùng và một số 

khác thì không.

3, Các công việc dịch vụ thường đòi hỏi việc truy cập thông tin phải 

nhanh và chính xác. Trong khi, Sharing Computing thể hiện sự đồng 

bộ, máy chủ rớt thì tất cả đều cùng rớt, do vậy  thêm 1 máy chủ có vai 

trò backup rất cần thiết khi máy chủ chính bị hư hỏng.

Lý do:



vCloudPoint với các sản phẩm cạnh tranh khác trên thị trường

Phân Tích và So Sánh
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Máy tính hoạt động dựa trên Sever vs. Máy tính truyền thống

vCloudPoint vs. Mini PCs (1)

vCloudPoint Mini PCs

Chi phí Phần cứng

Phần mềm & Bản quyền

Tiêu thụ Điện năng

Mức độ tạo Tiếng ồn & Nhiệt

Tuổi thọ

Ít hơn 5W
Tiêu thụ ít điện năng, dao động từ 5W tới 20W 

tùy loại

Hiệu quả về chi phí
chỉ 1 nữa giá 1 chiếc máy tính

Thay đổi tùy theo cấu hình; chắc chắn máy 
giá thành rẻ thì công suất cũng không 

mạnh 

Tất cả người dùng sẽ dùng chung 1 bộ hệ thống 
và phần mềm. Chi phí bản quyền cho từng máy 

chia sẻ rất rẻ

Mỗi người dùng phải có riêng 1 bộ hệ thống và 
phần mềm và cần bản quyền tiêu chuẩn đầy 

đủ.

Thiết kế không quạt => không tiếng ồn và ít tạo 
nhiệt khi hoạt động trong nhiều ngày.

Chỉ được 1 trong 2: Mát nhưng ồn do quạt 
hoạt động hay Không ồn nhưng nóng do quạt 
không hoạt động trong quá trình hoạt động 

vài giờ.

Chu kỳ lên đến 10 năm, và do được thiết kế với ít 
các bộ phận chuyển động cải thiện được tuổi thọ 

trong môi trường khắc nghiệt.

Khoảng từ 5 đến 7 năm, tuổi thọ nhiều hơn so 
với máy tính PC chuẩn trong môi trường làm 

việc khắc nghiệt.
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Máy tính hoạt động dựa trên Sever vs. Máy tính hoạt động độc lập

vCloudPoint vs. Mini PCs (2)

vCloudPoint Mini PCs

Hiệu suất hoạt động

Nâng cấp, Mở rộng trong tương lai

Lỗi của máy tính

Phiên bản Cập nhật

Bảo trì Phần cứng

Không có phần mềm được cài đặt trên những zero, 
những vấn đề liên quan đến nhiễm virus sẽ được 

loại bỏ.

Giống như máy tính, các Mini PCs có những vấn đề 
về máy tính do hoạt dộng trên những hệ điều 

hành và phần mềm của chính thiết bị đó.

Tất cả thể hiện tốt như máy chủ nếu máy 
chủ được cấu hình tốt và mạng nội bộ 

mạnh.

Thể hiện rất khác nhau, do một số thiết bị 
giá rẻ dùng cho một số công việc cấp 

thấp.

Thiết bị zero client không bị lỗi thời và dễ
dàng nâng cấp máy chủ.

Do bị giới hạn phần cứng cùng sự phát triển công 
nghệ, nên rất khó để nâng cấp thiết bị, thường cần 

phải mua mới thay thế toàn bộ thiết bị 

Tất cả các bản cài đặt, phiên bản cập nhật đều 
được cài duy nhất tại máy chủ, không cài bất cứ gì 

trên các máy trạm 

Các bản cài đặt và phiên bản cập nhật 
phải buộc cài đặt trên từng máy tính.

Do không có bộ phận chuyển động, nên 
việc sửa chữa các zero là rất hiếm khi xảy 

ra.

Ít bảo trì hơn so với những máy tính PC chuẩn 
nhưng các Mini PC vẫn có những bộ phận dễ hư 

hỏng.



34

Kết luận: Mini PC chỉ hơn về mặt kích thước, nhưng những vấn đề khác đều thua xa 1 chiếc PC chuẩn.

vCloudPoint vs. Mini PCs

Giá và Hiệu suất

Khách hàng đôi khi nhầm lẫn nghĩ rằng giá của mini PC thì rẽ hơn nhiều so với máy 

PC chuẩn. Nhưng nếu bạn xem xét cẩn thận về cấu hình, bạn sẽ tìm thấy các máy 

tỉnh nhỏ thực sự đát hơn nhiều 1 chiếc máy tính có cùng một hiệu suất.

Vấn đề của PC

Do Mini Pc có tất cả các cấu trúc những phần cứng lẫn phần mềm như một máy tính 

PC chuẩn, do vậy nó cũng tất cả những vấn đề như máy tính PC chuẩn, chẳng hạn 

vấn đề bảo trì phần cứng, các bản cập nhật, nhiễm virus ...

Quản Lý

Mini Pc hoạt động như 1 máy tính cá nhân. Các thiết bị độc lập này không được cung 

cấp bất kỳ chức năng quản lý nên khó tạo điều kiện cho nhân viên IT thực hiện công 

việc quản lý.

01

02

03
Thuận lợi:

Mỗi máy Mini Pc hoạt động riêng lẻ, độc lập. Do vậy 

không có bất cứ vấn đề gì về khả năng tương thích 

ứng dụng hay các thiết bị ngoại vi.

Rủi Ro:
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Key Comparison: Centralized Computing vs. Centralized Storage

vCloudPoint vs. Diskless Nodes (1)

vCloudPoint Diskless Nodes

Hardware Cost

Software License

Power Consumption

Noise & Heat

Boot Time

Ít hơn 5W Khoảng 200W.

Hiệu quả chi phí;
Giá chỉ bằng 1 nữa giá giá PC.

Các máy Diskless Node là các máy tính thông 
thường PC  nhưng không có ổ đĩa cứng, giá thành 

tiết kiệm hơn chút do bớt được chi phí ổ cứng. 

Phần mềm quản lý vMatrix miễn phí Khách hàng phải trả tiền cho phần mềm
quản lý.

Không quat, không ồn và tạo ít nhiệt năng 
hơn trong quá trình làm việc nhiều ngày.

Ít ồn và tạo nhiệt hơn máy PC nhưng mức độ 
ồn và nhiệt vẫn hơn các zero client do bộ vi xử 

lý hoạt động 

Khởi động và sẵn sàng làm việc chỉ trong vài 
giây.

Khởi động và sẵn sàng làm việc thường phải vài
phút.
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Key Comparison: Centralized Computing vs. Centralized Storage

vCloudPoint vs. Diskless Nodes (2)

vCloudPoint Diskless Nodes

Khả năng mở rộng

Sửa chửa phần cứng

Nâng cấp trong tương lai

Yêu cầu cấu hình mạng

Do hoạt động chủ yếu là sử dụng nguồn lực từ 
máy chủ nên việc nâng cấp rất dễ dàng, chỉ cần
nâng cấp máy chủ và tuổi thọ cao từ 7 - 10 năm. 

Tuổi thọ chỉ từ 3 - 5 năm và trong tương lai nếu 
muốn nâng cấp, phải nâng cấp từng thiết bị máy 

trạm và cả máy chủ.

Use a unified architecture and protocol, the 
back-end server brands and models are not 

required.

Requires consistent front-end hardware 
model and configuration, poor scalability

Không có bộ phận chuyển động, nên việc 
sửa chửa các zero client rất hiếm khi xảy 

ra.

Có những bộ phận dễ bị như hỏng nên việc sửa 
chửa và thay thế thường rất xảy ra.

Chỉ cần gắn chuột, bàn phím, màn hình
và kết nối mạng là có thể sử dụng.  Giúp

giảm băng thông mạng.

Cần mạng băng thông mạnh cho việc truyền dữ 
liệu lớn giữa các máy trạm và máy chủ và dễ gây 

tình trạng đóng băng cục bộ.

Bảo trì
Việc bảo trì và cập nhật phần mềm và các phiên
bảng nâng cấp chỉ cần thực hiện duy nhất trên

máy chủ.

Phức tạp để bảo trì với hệ thống quản lý diskless 
và cập nhật phần mềm cho các máy con.
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Key Comparison: Centralized Computing vs. Centralized Storage

vCloudPoint vs. Diskless Nodes (3)

vCloudPoint Diskless Nodes

Hổ trợ từ xa

Thời gian triển khai

Desktop Roaming

Sự tin cậy

Nhân viên IT chỉ cần ngồi ngay tại bàn làm việc 
mà có thể hổ trợ kiểm soát và điều khiển từ xa.

Nhân viên IT cần phải đến trực tiếp để 
sửa lỗi.

Cài đặt đơn giản, không cần cấu hình, Chỉ cần kết 
nối thiết bị là  có thể làm việc, thêm 1 người dùng 

mới chỉ cần thực hiện trong vài giây.

Complex and time-consuming for installing & 
configuring software on the host, preparing OS 

images and connecting diskless nodes;

Chỉ cần đơn giản đăng xuất và đăng nhập tài 
khoản của bạn tại bất kỳ zero nào thì dữ liệu của 

bạn đã sẵn sàng cho bạn làm việc ngay. 

Tốn thời gian để di chuyển thiết bị và chờ đợi 
hệ thống khởi động lại khi thay đổi không gian 

làm việc.

Hiếm khi xảy ra tình trạng lỗi giữa thiết bị zero 
client và vMatrix. Thậm chí nếu phần mềm vMatrix 
tăng hiệu suất quản lý, thì những công việc cơ bản 

vẫn không bị ảnh hưởng.

Hiệu xuất hoạt động sẽ giảm với số lượng người 
sử dụng lớn, việc truyền tải dữ liệu công thêm hệ 
thống quản lý phức tạp sẽ tạo ra nhiều rủi ro và 

dễ hư hỏng trong quá trình triển khai.

Bảo mật

Tất cả công việc đều được xử lý trên máy chủ nên 
sẽ không phải lo lắng tình trạng mất dữ liệu từ cúp 
điện hay mất mạng. Nhân viên IT có thể chặn kết
nối từ các thiết bị USB giúp ngăn chặn các dữ liệu, 

tài liệu mật bị rò rĩ.

Dữ liệu người dùng có thể bị hack, mất thông qua 
bộ nhớ đệm RAM. Việc mất điện hay mạng đột 

xuất cũng gây ra việc mất dữ liệu.
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Conclusion: Diskless Nodes are PCs but centralized storage.

vCloudPoint vs. Diskless Nodes

Chi phí
Hệ thống Diskless node là các pc thông thường, nhưng không có ổ cứng. Do làm việc

với hiệu năng cao như PC nên các linh kiện khác phải có thông số kỹ thuật cao. Cộng

với chi phí đầu tư phần cứng tại máy chủ và các bản quyền phần mềm quản lý, sẽ tiết

kiệm kiệm chi phí hơn trước đây

Phức tạp

Hệ thống Diskless rất phức tạp, do đó, cần nhân viên IT có trình độ cao để triển khai

và bảo trì. Việc quản lý file ảnh của hệ điều hành phức tạp do đó sẽ có chậm trễ

trong việc triển khi cho người dùng mới.

Độ tin cậy
Hiệu suất của các máy trạm có thể giảm đáng kể nếu mực độ sử dụng dày đặc, việc 

truyền dữ liệu sẽ khó khăn thêm vào hệ thống quản lý với cấu trúc phức tạp đã tạo ra 

sự khó khăn, phức tạp và dễ quá tải trong quá trình triển khai và kéo theo chi trả phí 

hỗ trợ sửa chữa liên tục.

01

02

03

Ưu điểm：

Các tương thích với đa dạng các thiết bị ngoại vi thông 

dụng và các ứng dụng truyền thông như game được 

hổ trợ nếu băng thông được hổ trợ đầy đủ và các 

thông số kỹ thuật phù hợp.

Rủi ro: 
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Key Comparison: Zero Clients vs. Thin Clients

vCloudPoint vs. Thin Clients

vCloudPoint Thin Clients

Purchase Cost

Power Consumption

Deployment Timeline

Peripherals Support

Management & Security

Kết nối với các thiết bị ngoại vi, Thời gian
triển khai chỉ trong vài giây.

Việc quản lý và sao lưu hệ điều hành khá
phức tạp, làm chậm trễ trong việc triển khai

người dùng mới

Hiệu quả về chi phí
chỉ 1 nữa giá 1 chiếc máy tính

Giá gần như PC do các Thin Client cấu 
trúc với các linh kiện như một PC.

Ít hơn 5W Tiêu thụ trung bình khoảng 15-30W.

Các thiết bị ngoại vi không bao giờ yêu cầu 
những phần mềm driver riêng biệt để hoạt 

động - chỉ có driver cho hệ điều hành 
Windows là yêu cầu.

Yêu cầu cài đặt các driver, làm tăng thời gian 
triển khai và chi phí hỗ trợ liên tục. 

Hầu như không cần quản lý hoặc cấu hình thiết
bị đầu cuối, tiết kiệm thời gian cho IT, tăng sự

linh hoạt và đáng tin cậy cho hệ thống .

Hệ điều hành của Thin client OS cần cập
nhật bản vá, quản lý, và thậm chí phải

được bảo vệ trước các phần mềm độc hại
hoặc virus
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Conclusion: thin clients are not “thin”,  but complex.

vCloudPoint vs. Thin Clients

Chi phí

1 Thin client bao gồm chip CPU tích hợp đồ họa, bộ nhớ và ổ cứng lưu trữ như ổ cơ, ổ 

SSD hay thẻ nhớ. Những nhà phân phối Thin Client thường phải cung cấp một loạt 

các sản phẩm để so sánh với các PC về khả năng và giá cả.

Phức tạp

Các dòng sản phẩm Thin clients trên thị trường ngày nay yêu cầu các sản phẩm để

tạo ra giải pháp end-to-end hoàn chỉnh. Do đó yêu cầu kỹ năng rất cao của nhân viên

IT cho việc triển khai và bảo trì, chi phí đào tạo lớn, hoặc chi phí gia công phần mềm.

Bảo trì

Thin client it yêu cầu phần cứng tối thiểu CPU, bộ nhớ và lưu trữ tại local, các phần

mềm cho hệ điều hành. Điều này có nghĩa là phải quản lý cả 2 đầu: máy chủ và thiết

bị đầu cuối, cũng như hệ thống quản lý hệ điều hành và driver.

01

02

03

Ưu điểm:

Thiết bị Thin Client thường hoạt động trên nhiều môi 

trường ảo hóa kết nối, như VMware Horizon, Citrix 

XenDesktop và Microsoft RDP. Giúp tạo ra sự linh hoạt.

Rủi ro: 
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Key Comparison: RDS vs. VDI

vCloudPoint vs. VDI Zero Clients

vCloudPoint VDI Zero Clients

Chi phí phần cứng

Chi phí phần mềm

Chi phí duy trì

Hỗ trợ Kỹ thuật

Ongoing Management

Phần cứng chỉ cần mua 1 lần; phần mềm vMatrix 
miễn phí, và không có chi phí định kỳ.

Các nhà cung cấp phần mềm yêu cầu người dùng 
phải trả phí định kỳ để duy trì việc truy cập để cập 
nhật và sửa lỗi và những bản quyền đắt đỏ VDI của 

hệ Window phải được trả phí hàng năm.

vCloudPoint S100 giá chỉ bằng 1 nữa giá PC. Không 
dùng nhiều đến tài nguyên CPU và bộ nhớ của máy 

chủ, nên tăng được nhiều hơn số người sử dụng 
cho mỗi hệ thống.

VDI zero client giá hơn 300USD và cần phải có bộ 
xử lý chuyên dùng và hạ tầng máy chủ phải mạnh 

để có thể chạy được nhiều thiết bị ảo hóa.

Phần mềm quản lý vMatrix miễn phí. Tất cả người 
dùng chia sẻ bộ hệ điều hành và ứng dụng, nên 

giảm chi phí bản quyền phần mềm.

Nhiều phần mềm VDI có chi phí cao hơn cả phần 
cứng. Và với Bản quyền tiêu chuẩn của hệ điều 
hành Windows và các ứng dụng có thể yêu cầu 

cho từng người dùng.

Vô cùng đơn giãn, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng 
và quản lý, không cần yêu cầu phải đào tạo 

chuyên môn để sử dụng.

Cần phải có nhân viên IT có kỹ thuật rất cao với 
chuyên môn cho việc triển khai và bảo trì, điều này 
đòi hỏi cần phải tăng chi phí đào tạo chuyên môn 

cho nhân viên hoặc thuê ngoài. 

Tất cả các cài đặt, cập nhật có thể dễ dàng thực 
hiện duy nhất trên máy chủ.

Nhân viên IT phải quản lý nhiều trường hợp xảy 
ra của hệ điều hành, như cập nhật và sửa lỗi. 

Đồng thời, phần mềm ảo hóa cũng cần phải duy 
trì tình trạng làm việc tốt.
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Conclusion: The cost and complexity of the VDI environment is a concern

vCloudPoint vs. VDI Zero Clients

Chi phí
Trong thực tế khách hàng phải tích hợp phần cứng tại client phần mềm quản lý, kết nối

trung gian, giao thức VDI từ nhiều nhà cung cấp. Chi phí đầu tư ban đầu như:  thiết bị

client & server cấu hình cao, bản quyền toàn diện cho phần mềm VDI, bản quyền

Windows & các ứng dụng, chi phí bảo trì liên tục cho phần mềm VDI, chi phí quản trị của

nhân viên IT có thể gấp 5-6 lần so với việc sử dụng PC.

Phức tạp

Yều cầu trình độ và kỹ năng cao của nhân viên IT để triển khai và bảo trì. Quá trình đào

tạo là rất quan trọng với IT để quản lý và người dùng để sử dụng. Việc triển khai với nhiều

nhà cung cấp khác nhau sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ rủi ro trong quá trình triển khai và

hỗ trợ.

Bảo trì

Thực tế là mỗi người dùng một máy ảo riêng biệt tạo ra sự phức tạp cho các nhân 

viên IT, việc quản lý khá nhiều hệ điều hành và các phải update hệ điều hành thường

xuyên. Đồng thời phần mềm ảo hóa cần phải được duy trì tốt.

01
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03

Ưu điểm：

VDI có ưu điểm ít gặp phải vấn đề với việc tương thích

ứng dụng, cho phép người sử dụng làm việc như một

máy tính để bàn quen thuộc.

Rủi ro: 
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Key Comparison: Powerful zero clients vs. Incomplete zero clients

vCloudPoint vs. RDP Zero Clients

vCloudPoint RDP Zero Clients

Hỗ trợ video

Hỗ trợ âm thanh

Hổ trợ thiết bị ngoại vi

Manageability

Tính năng bổ sung

Tương thích với các thiết bị ngoại vi hơn, không cần 
phải cài đặt driver, thiết bị ở dạng độc lập, không bị 

hạn chế và làm việc như một máy PC.

Tương thích vài thiết bị ngoại vi, hay yêu cầu driver, 
chỉ hoạt động được trên vài hệ điều hành, thường gặp 
vấn đề với những thiết bị như thẻ nhớ và máy in, ...

Hỗ trợ trình chiếu video mượt mà và ở chế độ HD ở 
bất kỳ các giải pháp hổ trợ và tất cả các định dạng, và 
sử dụng hiệu quả tài nguyên cho số lượng người dùng 

nhiều hơn trên 1 máy chủ.

Các video HD không được hỗ trợ với độ phân giải 
cao. Một số định dạng video không được hỗ trợ 

và ít người sử dụng hơn trên 1 máy chủ.

Thời gian chậm trễ là 1/5 trên thiết bị zero client ở 
RDP, chất lượng cao, nghe và ghi âm lại trong bất 

kỳ hệ thống hỗ trợ nào.

Sự chậm trễ cao, chất lượng âm thanh 
không rõ ràng, không thể ghi âm trong 

vài hệ điều hành Windows.

Phần mềm quản lý từ xa mạnh mẽ để quản lý người 
dùng và thiết bị một cách tập trung từ máy chủ.

Ít sự quản lý với hệ điều hành Multipoint. Và một số nhà 
cung cấp sẽ đưa ra phần mềm với các chức năng quản 

lý cực kỳ đơn giản.

Bao gồm những công cụ và tính năng như một máy 
tính. Phần mềm nhắn tin nội bộ vChat, Phần mềm 

vDirect client rendering,  vCell user isolation,...

RDP được sử dụng khá phổ biến nhưng nó không phải là
mã nguồn mở.Do đó nhà cung cấp sẽ không thể lập trình

để phát triển nâng cao cho nó giúp nó tối ưu hơn.
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Conclusion: RDP zero clients slash capital hardware cost at the price of decrease performance.

vCloudPoint vs. RDP Zero Clients

Hiệu suất

RDP thường không được thiết kế để cung cấp cho người dùng 1 trải nghiệm Windows đầy đủ. Thậm chí với 

công nghệ RemoteFX hay phiên bản RDP khác được nâng cấp sau này, chỉ nổ lực để mở rộng thêm công nghệ 

RDP trước cho việc hỗ trợ truyền thông, khách hàng vẫn phải lo lắng về vấn đề hiệu suất hay hạn chế trong 

quá trình triển khai thực tế, hầu như là hỗ trợ về video, âm thanh và thiết bị ngoại vi. 

Khả năng quản lý

Hầu hết các zero client RDP được bán nhưng không kèm theo bất kỳ phần mềm quản lý nào mà chỉ sử dụng như 

một thiết bị thay thế máy tính để giảm chi phí phần cứng. Một số hãng cung cấp một số phần mềm quản lý nhưng 

chỉ là những tính năng hoạt động đơn giản với nhiều công cụ hơn là phần mềm quản lý ứng dụng được.

Khả năng sử dụng và sự tin cậy
Khách hàng thường phải cấu hình nhiều trước khi hệ điều hành Windows thực sự chuyển thành công tới các thiết 

bị RDP zero client, như việc cho phép kết nối từ xa, thêm người dùng vào nhóm từ xa và kích hoạt chế độ 

RemoteFX và những cái khác. Và để kích hoạt sử dụng âm thanh và thiết bị ngoại vi trên Zero Client này, bạn phải 

cấu hình chuyển hướng các thiết bị và âm thanh. Những cấu hình như vậy có thể hoạt động chỉ trong một số cài 

đặt nhưng không phải tất cả. Nhiều lỗi không mong muốn có thể xãy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, phải liên hệ hỗ trợ 

kỹ thuật và xử lý sự có, có thể dẫn tới việc tăng chi phí hỗ trợ liên tục.

01

02

03Thuận lợi:

Không có phần mềm được yêu 

cầu để cài đặt trên máy chủ, 

tương thích với các thiết bị dùng 

RDP.

Rủi ro: 
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FAQs
Các câu hỏi thường gặp

Phần mềm bản quyền cho môi trường đa người dùng được tính ntn ?
Để thực hiện việc hợp thức hóa bản quyền Windows  cho thiết bị vCloudPoint zero clients, Do vậy CALs 
được đặt mua tại đại lý của Microsoft. 
CALs là bản quyền vĩnh viễn và có giá rẻ hơn so với bản quyền hệ điều hành đầy đủ .

Tôi có thể sử dụng vCloudPoint zero clients trong Domain?
Hoàn toàn được. Để biết làm thế nào để sử dụng vCloudPoint zero với Windows active 
directory, bạn có thể xem FAQ trên website của vCloudPoint.

vCloudPoint có thể hoạt động qua kết nối wifi?
Được. Chỉ cần mua an-ten USB wifi, gắn vào cổng USB của vCloudPoint và cài đặt là có thể sử dụng ở chế 
độ wireless.

Tôi cần máy chủ gì để hỗ trợ cho 1 số lượng người dùng?
Để tìm hiểu cách cấu hình máy chủ để hổ trợ cho 1 số lượng người dùng vCloudPoint,...
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