
KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG

Trên mọi thiết bị - Mọi địa điểm



Thực Trạng Doanh Nghiệp Đang Đối Mặt

✓ Khó khăn trong truy cập phần mềm, dữ liệu doanh nghiệp

✓ Bảo mật thiết bị nhân viên và doanh nghiệp

✓ Không phải tất cả nhân viên đều có laptop riêng

✓ Đòi hỏi nhân viên phải có kiến thức về cài đặt cấu hình cơ bản

✓ Đòi hỏi hạ tầng CNTT phức tạp (thiết bị VPN, IT mất nhiều thời gian hỗ trợ) 



Viễn cảnh và thời hậu Covid

✓ Nhân viên có thể làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ 

thiết bị nào

✓ Nền tảng hạ tầng đơn giản, triển khai cũng dễ 

dàng

✓ Đảm bảo tính bảo mật và Chính sách của doanh 

nghiệp



Awingu – Giải Pháp cho Doanh Nghiệp

Thúc đẩy tăng

Doanh Thu
Hạn chế rủi roTối ưu Chi Phí

hoạt động

through increased agility,

leveraging mobile workers,

moving critical workloads to

the cloud or off-site data

centers

through securing all company

IP and supporting data

protection, our dedicated

endpoint devices transmit only

encrypted pixels, so there’s no

company data stored where

employees work

by reducing IT infrastructure

complexity, management

time, and allowing easier

provisioning of workstations



NYC
HQ Ghent, Bỉ

Văn phòng

Về Công Ty Awingu®

Đối tác chiến lược

Thành lập 2011

Quá trình phát triển Recognitions

2013 Bản “Cloud 
Desktop” đầu tiên 

2014 làm lại thương
hiệu Awingu

2015 Awingu 3.x

2017 Gartner Cool 
Vendor

2018 Awingu 4.x

2020 Awingu 5.x



Khách hàng tiêu biểu của Awingu

Public sectorTelco, Media & Tech Finance & servicesManufacturing

Retail & FMCG Transport & logistics Healthcare ISV’s



Awingu là giải pháp cung cấp quyền truy

cập an toàn vào phần mềm và tệp của

công ty dựa trên trình duyệt trong một

không gian làm việc thống nhất

(Workspace).

✔ Kết nối tất cả các ứng dụng

✔ Truy cập dữ liệu công ty

✔ Bảo mật cao & đảm bảo tính tuân thủ

✔ Làm việc trên mọi thiết

✔ Triển khai trên đa nền tảng



Kiến trúc Đơn giản, không xâm phạm, đa nền tảng



Perfect for BYOD (Bring Your Own Device)

Hỗ trợ làm việc nhiều màn hình

trên trình duyệt

Full Single Sign-On

Trải nghiệm HTML5 đa dạng

Tích hợp sẵn MFA

Tích hợp file server



Awingu connects remotely to office desktops

✔Kết nối từ xa bảo mật

(encrypted, MFA)

✔ Triển khai nhanh

✔Dễ dàng sử dụng

✔Chi phí thấp: không cần RDS 

CALs, hạ tầng cơ bản

✔Yêu cầu băng thông thấp: tốc

độ 80 – 100Kb cho mỗi user

✔Có thể kết hợp với (RDS) 

server 



USDC Technology - Awingu Local Partner

USDC Technology là đại diện

duy nhất của Awingu tại Việt

Nam. Với đội ngũ kỹ sư đã

được Awingu Certified, chúng

tôi tự tin giúp doanh nghiệp

triển khai giải pháp một cách

tối ưu và hiệu quả nhất



Awingu – Integrated Solutions

1. Awingu Integrated on Alibaba Cloud Zstack

2. Packed Solution on Premise

3. Packed Solution on USDC Data Center



Awingu 
Integrated on 
Alibaba Cloud 

Zstack



Packed 
Solution on 

Premise



Packed Solution on USDC Data Center



Awingu Sizing
1. Active Directory/LDAP

2. Awingu Server

3. RDP Application

4. File server
Server vCPU RAM SSD

AD 4 4 80

Awingu 2 4 100

Application 44 44 120

File 4 4 200

Packed for 20 CCU

Server vCPU RAM SSD

AD 4 4 80

Awingu 2 4 100

Application 64 64 150

File 4 4 300

Packed for 50 CCU



Nội dung Demo

1. End User

. Không gian làm việc số (Workspace)

. Thao tác làm việc trên Workspace

. Remote vào PC và record trên desktop

2. Quản trị

. Dashboard ( quản lý user đăng nhập, quản lý app)

. Quản lý tài khoản Domain trên awingu (Label, Account, server) . 



THANK YOU !

Tien Nguyen

Awingu Certified Engineer

Technical Team / USDC Technology

M: (+84) 919 836730 


