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NỘI DUNG 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG 

- Hệ thống IMS cho phép các thành viên địa chỉ quản lý vùng tài nguyên địa chỉ 

IP đã được cấp và tương tác online với VNNIC (tính năng tương tác online với 

VNNIC này hiện đang được nâng cấp, sẽ giới thiệu cho thành viên sau). 

- Các tính năng chính bao gồm: 

o Thay đổi password truy cập của hệ thống. 

o Xem thông tin thành viên. 

o Cho phép quản lý thông tin khách hàng của thành viên bao gồm: 

 Tìm kiếm khách hàng với một trong các tiêu chí: tên mạng, địa 

chỉ IP, tên khách hàng. 

 Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng. 

 Quản lý, cập nhật thông tin vùng địa chỉ IP của khách hàng. 

 Xóa khách hàng hiện tại. 

 Khởi tạo khách hàng mới. 

 Cấp mới IP cho khách hàng mới. 

 Thêm mới IP cho khách hàng cũ. 

o Theo dõi thống kê qua một số danh sách: 

 Danh sách các vùng địa chỉ IP VNNIC cấp cho thành viên. 

 Danh sách các vùng địa chỉ IP thành viên cấp cho khách hàng. 

 Danh sách các vùng địa chỉ IP thành viên sử dụng cho mạng cơ sở 

hạ tầng. 

 Thống kê chung về tình hình sử dụng, cấp phát địa chỉ của thành 

viên. 

- Hệ thống sử dụng giao thức http, nhập cơ sở dữ liệu thông qua giao diện web. 

- Hệ thống sử dụng font chữ theo tiêu chuẩn Unicode UTF-8. 

- Hệ thống làm việc tốt với tất cả các trình duyệt Firefox, IE. 

- URL truy cập: http://ipmember.vnnic.vn. 

http://ipmember.vnnic.vn/
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2. TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG 

Tất cả yêu cầu dữ liệu đúng quy cách, chính xác, thành viên nhập thông qua hệ 

thống này đều được tiếp nhận và xử lý thành công sau 10 phút. Nếu yêu cầu nhập 

không đúng, trùng lặp hệ thống sẽ trả về kết quả kèm theo nguyên nhân để thành viên 

biết cách khắc phục.  

2.1. Truy cập hệ thống 

- Sử dụng tên mạng và password VNNIC cung cấp để truy cập hệ thống. 

 

Hình 1: Màn hình truy cập 

2.2. Quản lý thông tin thành viên 

2.2.1. Thông tin thành viên 

- Menu: Quản lý thông tin thành viên  
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Hình 2: Thông tin thành viên 

2.2.2. Thay đổi password  

- Menu: quản lý thông tin thành viên -> đổi mật khẩu 

 

Hình 3: Thay đổi password 
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Hình 4: Thay đổi password thành công 

2.2.3. Tình hình sử dụng địa chỉ IP: 

- Menu: Quản lý thông tin thành viên Tình hình sử dụng địa chỉ IP  

- Tại giao diện “tình hình sử dụng địa chỉ IP” có thể xem tiếp chi tiết: 

 Các vùng địa chỉ IPV4 VNNIC đã cấp phát cho thành viên. 

 Các vùng địa chỉ IPV4 thành viên cấp lại cho khách hàng. 

 Các vùng địa chỉ IPV4 thành viên quy hoạch dùng cho cơ sở hạ tầng. 

 Các vùng địa chỉ được cấp nhưng thành viên chưa cấp lại cho khách hàng. 

 Tỷ lệ phần trăm IPV4 đã sử dụng trên tổng số đã được VNNIC cấp. 

 Các dải IPV6 được VNNIC phân bổ cho thành viên. 

2.3. Quản lý thông tin khách hàng 

2.3.1. Tìm kiếm khách hàng 

Menu: Quản lý thông tin khách hàngCập nhật thông tin khách hàng. 

Có thể thực hiện tìm kiếm theo 1 trong 3 tiêu chí: 

 Tên mạng: cho phép tìm gần đúng hoặc chính xác tên mạng. 

 Địa chỉ IP: Phải nhập chính xác địa chỉ IP đầu tiên của dải IP được cấp. 

 Tên chủ thể: cho phép tìm gần đúng hoặc chính xác tên mạng. 
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Hình 5: Tìm kiếm khách hàng 

2.3.2. Sửa đổi thông tin khách hàng 

a) Bước 1: Sau khi thực hiện tìm kiếm khách hàng, click chọn khách 

hàngsửa đổi thông tin. 
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Hình 6: Sửa đổi thông tin khách hàng- bước 1 

b) Bước 2: Nhập thông tin sửa đổi 

Các thông tin có dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ. 

- Thông tin sửa đổi phải theo quy chuẩn, cú pháp: 

 Tên mạng: Chỉ chấp nhận các ký tự từ A-Z, 0-9, không chấp nhận dấu cách, 

dấu tiếng Việt và các ký tự lạ như: *, #, $, @, !, ().Tên mạng phải kết thúc 

bằng –NET. Tên mạng không phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng nên sử 

dụng thống nhất CHỮ IN HOA. Ví dụ: TESTIPONLINE-NET. 

 Email: Phải theo đúng cú pháp cho email, ví dụ abc@abc.com.vn. 

 Điện thoại: Phải nhập đúng quy chuẩn: Mã quốc gia-Mã vùng-Số điện thoại 

(Ví dụ: 84-4-5564944). 

 Chú ý: Thông tin Email của người cập nhật. 

mailto:abc@abc.com.vn
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Hình 7: Sửa đổi thông tin khách hàng- Bước 2 
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c)  Bước 3: Xem lại thông tin thay đổi 

 

Hình 8: Sửa đổi thông tin khách hàng- Bước 3 
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d) Bước 4: Kết thúc 

 

Hình 9: Sửa đổi thông tin khách hàng- Bước 4 

2.3.3. Tạo mới khách hàng 

a) Bước 1: Lựa chọn giao diện, nhập thông tin khách hàng 

Có thể tạo mới từ 2 giao diện: 

 Cách 1: Menu: Quản lý thông tin khách hàngTạo mới khách hàng. 

 Cách 2: Quản lý tình hình, sử dụng, cấp phát IPCấp phát IP cho khách 

hàngKhách hàng mới.    
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Hình 10: Tạo mới khách hàng – Bước 1 

- Thông tin tạo mới phải theo quy chuẩn, cú pháp: 

 Tên mạng: Chỉ chấp nhận các ký tự từ A-Z, 0-9, không chấp nhận dấu cách, 

dấu tiếng Việt và các ký tự lạ như: *, #, $, @, !, ().Tên mạng phải kết thúc 
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bằng –NET. Tên mạng không phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng nên sử 

dụng thống nhất CHỮ IN HOA. Ví dụ: TESTIPONLINE-NET  

 Email: Phải theo đúng cú pháp cho email, ví dụ abc@abc.com.vn 

 Điện thoại: Phải nhập đúng quy chuẩn: Mã quốc gia-Mã vùng-Số điện thoại 

(Ví dụ: 84-4-5564944). 

 Chú ý: Thông tin Email của người cập nhật. 

b) Bước 2: Xem lại thông tin khách hàng và chấp nhận. 

 

Hình 11: Tạo mới khách hàng – Bước 2 

mailto:abc@abc.com.vn
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c) Bước 3: Kết thúc 

 

Hình 12: Tạo mới khách hàng – Bước 3 

2.3.4. Xóa khách hàng 

Xóa khách hàng đồng nghĩa với việc tất cả các vùng địa chỉ đã được cấp cho 

khách hàng đó sẽ bị xóa theo. 

a) Bước 1: Tìm kiếm và vào phần thông tin khách hàng, chọn tính năng 

“xóa thông tin khách hàng”. 
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Hình 13: Xóa khách hàng – Bước 1 
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b) Bước 2: Ghi nhận yêu cầu và kết thúc 

 

Hình 14: Xóa khách hàng – Bước 2 

2.4. Quản lý tình hình sử dụng, cấp phát IP 

2.4.1. Cấp phát IP cho khách hàng 

- Có thể tiến hành cấp phát IP cho 2 dạng khách hàng:  

 Khách hàng mới, chưa được cấp dải IP nào trước đấy, nay cấp mới  

 Khách hàng cũ, đã được cấp phát một hoặc vài dải địa chỉ IP, nay cấp 

thêm 

2.4.1.1. Cấp phát IP cho khách hàng mới 

a) Bước 1: Xem thông tin địa chỉ IP của khách hàng 

Menu: Quản lý tình hình sử dụng, cấp phát IP Cấp phát IP cho khách 

hàngKhách hàng mới. 

 

Hình 15: Cấp phát IP cho khách hàng – Bước 1 
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Sau khi tạo mới khách hàngthực hiện tìm kiếm khách hàng đóclick chọn 

khách hàng vừa tìm kiếmXem thông tin địa chỉ. 

 

Hình 16: Cấp phát IP cho khách hàng – Bước 1 

- Nếu khách hàng cần xem thông tin vùng địa chỉ là khách hàng cũ thì hệ thống 

sẽ hiện thị các dải IP đã được cấp cho khách hàng đó (nếu đã được cấp), nếu là 

khách hàng mới thông tin vùng địa chỉ đang chưa có thông tin. 

b) Bước 2: Thêm địa chỉ IP. 

 

Hình 17: Cấp phát IP cho khách hàng – Bước 2 
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c) Bước 3: Nhập vùng địa chỉ mới và xem lại 

 

Hình 18: Cấp phát IP cho khách hàng – Bước 3 

d) Bước 4: chấp nhận. 

 

Hình 19: Cấp phát IP cho khách hàng – Bước 4 
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e) Bước 5: Hiển thị kết quả 

 

Hình 20: Cấp phát IP cho khách hàng – Bước 5 

2.4.1.2. Cấp phát IP cho khách hàng cũ 

a) Bước 1: Xem thông tin địa chỉ IP của khách hàng. 

Menu: Quản lý tình hình sử dụng, cấp phát IPCấp IP cho khách 

hàngKhách hàng cũ 

b) Bước 2 và các bước tiếp theo thực hiện như trong trường hợp cấp IP cho 

khách hàng mới. 

2.4.2. Xóa IP cho khách hàng 

Hệ thống chỉ cho phép xóa vùng địa chỉ đã cấp để cấp lại vùng địa chỉ khác, 

không cho phép thực hiện sửa thông tin vùng địa chỉ đã cấp. 

a) Bước 1: Xem thông tin IP của khách hàng, thực hiện xóa vùng địa chỉ. 

Sau khi xem thông tin vùng địa chỉ của khách hàng, nếu muốn xóa vùng địa chỉ 

nào click chọn biểu tượng xóa ở vùng địa chỉ đấy. 
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Hình 21: Xóa IP của khách hàng – Bước 1 

b) Bước 2: Xóa vùng địa chỉ IP cho khách hàng. 

 

Hình 22: Xóa IP của khách hàng – Bước 2 
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c) Bước 3: Hiện thị kết quả 

 

Hình 23: Xóa IP của khách hàng – Bước 3 

2.4.3. Khai báo IP sử dụng cho mạng cơ sở hạ tầng 

a) Bước 1: Nhập thông tin IP sử dụng cho mạng CSHT 

Menu: Quản lý tình hình sử dụng, cấp phát IP Sử dụng cho mạng CSHT 

 

Hình 24: Khai báo IP cho mạng CSHT – Bước 1 
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b) Bước 2: Đăng ký 

 

Hình 25: Đăng ký IP cho mạng CSHT – Bước 2 

Lưu ý: Vùng địa chỉ đăng ký sử dụng cho mạng CSHT phải là vùng địa chỉ 

thuộc quản lý của Thành viên. 

2.5. Thống kê 

2.5.1. Thống kê chung tình hình cấp phát, sử dụng IP của thành viên 

Menu: Thống kêTình hình cấp phát, sử dụng IP 

2.5.2. Danh sách IP VNNIC cấp cho thành viên 

Menu: Thống kêDanh sách IP được VNNIC cấp phát 
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Hình 26: Danh sách IP VNNIC cấp cho thành viên 

2.5.3. Danh sách IP Thành viên cấp cho khách hàng 

Menu: Thống kêDanh sách IP thành viên cấp cho khách hàng. 

 

Hình 27: Danh sách IP thành viên cấp cho khách hàng 
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2.5.4. Danh sách IP sử dụng cho cơ sở hạ tầng 

Menu: Thống kêDanh sách IP sử dụng cho mạng cơ sở hạ tầng 

 

Hình 28: Danh sách địa chỉ IP cho mạng CSHT 

 

 

 


