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Hiện nay, làm việc từ xa trở thành sự lựa 
chọn tối ưu được nhiều doanh nghiệp 
quan tâm và áp dụng nhờ tính hiệu quả 
cao, nhân viên có thể làm việc trực tuyến 
mà không cần phải đến văn phòng.

Tuy nhiên, làm việc từ xa cũng đồng nghĩa 
với việc môi trường làm việc không cố 
định. Điều đó khiến Doanh nghiệp gặp 
nhiều hạn chế  và rủi ro về tốc độ truy cập, 
hiệu suất, độ tin cậy, bảo mật dữ liệu và 
khả năng quản lý khi các giải pháp VPN, 
MiFi hoặc SD-WAN đều có những thiếu sót 
nhất định.

Đơn giản hoá và nâng cao 
hiệu quả làm việc từ xa

CELERWAY GO
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CELERWAY OS

Celerway GO là thiết bị router di động đầu tiên được tích hợp sẵn viên 
pin bên trong, với khả năng hoạt động độc lập đến 7 giờ liên tục. Với 
kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay cùng cơ chế bảo mật cao cấp, 
Celerway GO dễ dàng cung cấp kết nối di động mọi lúc mọi nơi, giúp 
nâng cao hiệu quả công việc từ xa đồng thời đảm bảo được an toàn 
dữ liệu Doanh nghiệp.

Hoạt động trên nền tảng SD-WAN di động tiên tiến, Cellerway GO 
mang đến cho Doanh nghiệp quyền kiểm soát toàn bộ kết nối trong 
mạng lưới thiết bị.

Công nghệ cân bằng tải 
VPN đỉnh cao giúp tăng 
cường khả năng bảo mật, 
phục hồi kết nối.

CELERWAY NIMBUS
Hệ thống quản trị từ xa giúp quản 
lý thiết bị Celerway GO dễ dàng 
thông qua Cloud.

CELERWAY GO
Thiết bị Router di động 
duy nhất có khả năng tự 
cấp nguồn, cung cấp kết 
nối Gigabitclass mã hoá 
VPN với kích thước 
nhỏ gọn trong lòng 
bàn tay.

Thiết bị hỗ trợ làm việc từ xa nhỏ gọn 
và mạnh mẽ hàng đầu thế giới
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Bảo mật | Linh động | Hiệu suất cao

Celerway GO góp phần nâng cao hiệu quả quá trình 
làm việc từ xa, đảm bảo an toàn dữ liệu Doanh nghiệp 
và giúp giảm tải công việc cho bộ phận IT.

CÂN BẰNG TẢI 2 ĐƯỜNG TRUYỀN WAN
(2 KẾT NỐI DI ĐỘNG TÍCH HỢP)
Tận dụng nhiều đường truyền để duy trì 
và đảm bảo độ ổn định của kết nối.

TRIỂN KHAI SQM
Nâng cao hiệu suất ứng dụng.
Vd: Hội nghị truyền hình, ... 

TÍCH HỢP VIÊN PIN VỚI
THỜI LƯỢNG LÊN ĐẾN 7H

TRÌNH QUẢN TRỊ NIMBUS
Cấu hình, cập nhật và quản lý tập trung thiết bị GO 
từ xa qua Cloud, kiểm soát thiết bị qua SNMP.

BẢO MẬT
Luôn cập nhật rmware 
mới nhất để nâng cao 
khả năng tự bảo vệ của 
thiết bị.

KẾT NỐI VPN KHÔNG GIỚI HẠN
Truy cập nhanh chóng, an 
toàn đến cơ sở dữ liệu của 
Doanh nghiệp từ bất cứ đâu: 
nhà riêng, sân bay ...

THROUGHPUT LÊN ĐẾN 950 MBPS
(180 MBPS VPN)
Cung cấp kết nối an toàn cho 
hơn 50 users, tránh rủi ro bảo 
mật đồng thời giúp tiết kiệm 
chi phí dữ liệu di động.

Đảm bảo hiệu suất làm 
việc khi bạn di chuyển 
đến bất cứ đâu.
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Cung cấp kết nối cho
mọi trường hợp

Celerway GO cung cấp kết nối an toàn và xuyên suốt cho 
mọi môi trường làm việc: làm việc tại nhà, đi công tác xa, 
làm việc tại công trường, kết nối từ chi nhánh, ... 

LÀM VIỆC TẠI NHÀ
Celerway GO cho phép bạn làm 
việc tại nhà mà không cần phụ 
thuộc vào ISP. 
Trải nghiệm kết nối tốc độ cao, an 
toàn và ổn định ngay cả ở những 
nơi không được trang bị Internet 
có dây hoặc chất lượng đường 
truyền kém.

>>

>>

HỖ TRỢ Y TẾ

Kết nối mọi lúc mọi nơi, 
không phụ thuộc vào 
WiFi hoặc nguồn điện 
ngoài.
Kiểu dáng thiết bị nhỏ 
gọn giúp dễ dàng mang 
theo.

>>

>>

Với Celerway GO chuyên viên 
y tế tại nhà có thể dễ dàng tư 
vấn y tế, hỗ trợ  từ bất kỳ đâu. 

KHI ĐANG DI CHUYỂN

Trải nghiệm kết nối ổn 
định và liền mạch trên 
các vùng phủ sóng dữ 
liệu khác nhau.
Linh hoạt sử dụng kết 
nối WiFi hoặc kết nối có 
dây.

>>

>>

Nâng cao hiệu suất làm việc ngay 
cả khi bạn đang trên đường đi 
công tác, trên xe, tàu hoả, ...KẾT NỐI CHO CHI NHÁNH NHỎ

HOẶC ĐIỂM KẾT NỐI TẠM THỜI

Khả năng cung cấp kết nối an toàn cho hơn 
50 user cùng lúc mà không cần kết nối có dây.
Cấu hình và quản lý đường truyền từ xa thông 
qua cloud.

>>

>>

Celerway GO cung cấp kết nối an toàn, 
ổn định và chất lượng cho văn phòng nhỏ hoặc 
các địa điểm cần cung cấp Internet tạm thời như 
kiosk bán hàng, công trường, ...

0909 878 577 - info@netmark.com.vn - www.netmark.com.vn



Thế mạnh công nghệ của
Celerway

CELERWAY GO

SD-WAN ROUTERS FOR 
REMOTE WORK
MIFIS, TRAVEL ROUTERS, 
MOBILE DEVICES

VPN CLIENT ON LAPTOP

Hoạt động trên nền tảng SD-WAN 4G, 
Celerway GO được thiết kế để tạo kết nối 
ổn định, nâng cao độ bảo mật dữ liệu, ... 
nhằm mang lại hiệu suất cao nhất cho 
quá trình làm việc từ xa.

Các thiết bị Celerway được trang bị nền 
tảng công nghệ riêng - CelerwayOS, 
công nghệ tiên tiến với khả năng cân 
bằng tải nhiều đường truyền cùng lúc 
(LTE, WiFi, đường truyền có dây, ...) giúp 
tạo kết nối linh hoạt, hiệu suất cao mọi 
lúc mọi nơi. Ngoài ra, với CelerwayOS, 
người quản trị còn có thể giám sát lưu 
lượng truy cập, kiểm soát chất lượng 
đường truyền từ xa, chủ động xử lý khi có 
sự cố bất ngờ.

Một trong những lợi thế của CelerwayOS, 
phải kể đến Celerway Phantom - phần 
mềm ảo hoá giúp xây dựng cấu trúc liên 
kết mạng linh hoạt, cho phép cân bằng 
tải VPN và chuyển đổi giữa nhiều đường 
truyền mạng khác nhau.

Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp hệ 
thống quản trị từ xa - Celerway Nimbus , 
giúp người quản trị có thể cấu hình, triển 
khai, cập nhật phần mềm và quản lý các 
thiết bị GO một cách dễ dàng.

Celerway GO là thiết bị có khả năng 
phá bỏ mọi rào cản, thách thức cho quá 
trình làm việc từ xa.
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Tại sao bạn nên chọn Celerway?

Các sản phẩm của Celerway đều được 
thiết kế để doanh nghiệp và người dùng 
tận dụng được mọi lợi ích của công nghệ 
di động 4G, đồng thời giảm chi phí đầu 
tư hệ thống mạng.

Nền tảng công nghệ cho tương lai

Với giải pháp thiết bị của Celerway, 
doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng 
phạm vi hoạt động hệ thống, tận dụng 
tất cả các đường truyền có dây hoặc 
không dây có sẵn để nâng cao hiệu suất 
mạng, đáp ứng mọi nhu cầu truy cập và 
làm việc của người dùng.

Hiệu suất cao & dễ dàng mở rộng

Giải pháp và sản phẩm của Celerway đã 
được triển khai và nhận được những 
phản hồi tích cực từ các đối tác là doanh 
nghiệp lớn tại nhiều khu vực khác nhau 
như: Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, 
Hoa Kỳ, ...

Được các doanh nghiệp lớn tin dùng

“Chúng tôi đã sử dụng Router Celerway 
để cung cấp kết nối cho các điểm bỏ 
phiếu trong thành phố. Phần mềm 
quản trị Celerway Nimbus rất dễ sử 
dụng, nhờ đó chúng tôi có thể tận dụng 
tối đa thời gian hoạt động trước khi bỏ 
phiếu, điều này giúp ích rất lớn cho quá 
trình bầu cử.” 

GRACE KANZA ESPEDALI -  
Điều phối viên phòng CNTT-TT,  
BERGEN MUNICIPICAL

Celerway là thương hiệu chuyên cung 
cấp các thiết bị Router Load Balance và 
SD-WAN sử dụng công nghệ hiện đại từ 
Châu Âu, mang lại hiệu suất làm việc cao 
cho Doanh nghiệp.

Về Celerway

Đáp ứng được các yêu cầu về chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quy trình 
quản lý, năng lực vận hành và khả năng tài chính,… Netmark Distribution được Celerway 
tin tưởng lựa chọn trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm Router Cân bằng tải 
chính hãng cho thị trường Việt Nam.
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