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Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội
• Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc triển khai Meraki cho hơn 1.100  sinh viên
• Điểm truy cập Meraki MR và thiết bị chuyển mạch MS tạo ra khả năng quan sát và thấu hiểu tốt hơn
• Quản lý mạng thông qua bảng điều khiển web cho phép nhóm IT xử lý sự cố một cách trơn tru

Nghiên cứu điển hình    |    UNIS Hà Nội 

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội) là một trường đào tạo liên kết sử dụng tiếng Anh và là trường quốc 
tế đầu tiên được thành lập ở Việt Nam. Là một trong những trường quốc tế của Liên hợp quốc trên thế giới , UNIS Hà Nội luôn 
tuân thủ các nguyên lý và nguyên tắc của Liên hợp quốc và cam kết tạo cảm hứng và trang bị hành trang cho thanh niên để 
xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Với hơn 1.100 sinh viên theo học mỗi năm, và hơn 300 nhân viên, Adam Archer, Quản lý IT cao cấp và nhóm của ông hỗ trợ mạng của trường 
để cung cấp cho học sinh những trải nghiệm giáo dục tốt nhất để trở thành các công dân toàn cầu trẻ tuổi. Với cốt lõi là mối qua hệ của trường 
với Liên hợp quốc, UNIS Hà nội nỗ lực tạo ra một cộng đồng học tập xuất sắc, và để làm được việc đó Archer và nhóm của ông được giao 
nhiệm vụ cung cấp công nghệ mới nhất và thông suốt cho học sinh và nhân viên của trường.

Với một khuôn viên rộng rãi và phân tán tại UNIS Hà Nội, nhóm 
CNTT đối diện với thách thức phải cung cấp một mạng lưới 
nhất quán và đáng tin cậy trong khuôn viên trường. Các thiết bị 
cần được kết nối với mạng từ mọi nơi trong khuôn viên trường 
- bất kể sinh viên hoặc nhân viên ở đâu. Mạng hiện có không 
đáng tin cậy do công nghệ lỗi thời, tạo ra những thách thức về 
việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trước Meraki, cơ sở hạ tầng mạng của họ bao gồm nhiềuloại 
thiết chuyển mạch, chạy các cấu hình và firmware khác nhau 
khiến cho nhóm CNTT khó có thể cung cấp hỗ trợ thống nhất 
cho tất cả các phần cứng không đồng nhất. Không có khả năng 
quan sát mạng và có số lượng lớn thiết bị người dùng được kết 
nối nên việc khắc phục sự cố về CNTT rất khó khăn và tốn thời 
gian.

Archer muốn mạng lưới phù hơp tầm nhìn của trường về sử 
dụng công nghệ thế hệ tiếp theo. Họ đã nhìn thấy Meraki như 
một đối tác tiềm năng trong hành trình của họ tới đám mây.
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VÌ SAO LỰA CHỌN CISCO MERAKI?

Khi Archer và đội của ông nhìn thấy sự đơn giản của bảng điều 
khiển Meraki trên nền web, họ biết rằng sự quản lý dễ dàng sẽ 
trợ giúp được cho mạng lưới phân tán của nhà trường.

Khả năng quan sát tốt hơn là một lý do chính để nhóm của ông 
chọn Meraki "Bây giờ chúng ta có hiểu biết sâu sắc hơn nếu ai 
đó gặp vấn đề với thiết bị cụ thể của họ - Chúng tôi có thể xác 
định được người đó ở đâu, cường độ tín hiệu của họ là bao 
nhiêu, họ kết nối vào điểm truy cập nào  và tại sao họ lại gặp vấn 
đề đó. Khả năng quan sát này là thứ mà trước Meraki chúng tôi 
không thể tiếp cận", Archer nói.

Với số lượng học sinh, tòa nhà và thiết bị tiếp tục gia tăng, nhà 
trường muốn giảm thiểu nhu cầu nhân viên CNTT tại chỗ, đồng 
thời tối đa hóa khả năng triển khai nhanh hơn những thành 
phần mới của cơ sở hạ tầng mạng.
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TRIỂN KHAI

UNIS Hà Nội đã triển khai hơn 130 điểm truy cập Meraki MR42, 
MR52 và MR74 Wave 2 802.11ac trong khuôn viên, bao gồm 
cả trong lớp học cũng như trên các sân thể thao ngoài trời, cho 
phép học sinh truy cập vào mạng bất kể họ ở đâu trong trường.

Trường cũng triển khai 20 thiết bị chuyển mạch MS225 và 
MS425 để thay thế thiết bị chuyển mạch cũ. Sử dụng tính năng 
lập lịch biểu cho cổng và topo mạng cho nhóm CNTT quyền 
kiểm soát và khả năng quan sát tốt hơn trong mạng. Họ cũng đã 
tận dụng đường truyền 10 GbE uplink để cung cấp cho học sinh 
và nhân viên tốc độ tải xuống nhanh hơn.

Việc triển khai diễn ra nhanh và dễ dàng hơn Archer mong đợi. 
Archer nói: "Một số khía cạnh thách thức của việc triển khai như 
cấu hình và xử lý sự cố tốn ít thời gian hơn nhờ khả năng dễ 
dàng lập cấu hình với bảng điều khiển Meraki trên nền web. 
Ông nói thêm "lập cấu hình của Meraki là phần dễ dàng", và 
phần tốn nhiều thời gian nhất là các khía cạnh vật lý của việc 
triển khai, chẳng hạn như gỡ bỏ các điểm truy cập cũ, lắp đặt 
các điểm truy cập vật lý, và tháo dây cáp từ thiết bị cũ.

"Chúng tôi có thể cấu hình trước các điểm truy cập  
và các thiết bị chuyển mạch Meraki của mình trước 
khi chúng được chuyển đến. Điều này đã giúp 
chúng tôi tiết kiệm nhiều thời gian và làm cho quá 
trình triển khai đơn giản hơn rất nhiều. "
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Về mặt cấu hình, nhóm CNTT đã tận dụng khả năng tạo trước 
tài khoản máy client trong bảng điều khiển trong khi các điểm 
truy cập và thiết bị chuyển mạch Meraki của họ đang trên 
đường vận chuyển. "Chúng tôi có thể cấu hình trước các điểm 
truy cập  và các thiết bị chuyển mạch Meraki của mình trước khi 
chúng được chuyển đến. Điều này đã giúp chúng tôi tiết kiệm 
nhiều thời gian và làm cho quá trình triển khai đơn giản hơn rất 
nhiều. " Archer nói.

Các điểm truy cập ngoài trời MR74 cung cấp một trải nghiệm 
triển khai dễ dàng cho nhóm CNTT của UNIS Hà Nội. Để tiếp 
cận đường biên của sân thể thao ngoài trời, tất cả những gì 
nhómCNTT của UNIS Hà Nội cần làm là lắp đặt chúng lên rìa 
của một trong những tòa nhà, nhờ vào công nghệ MIMO nhiều 
người dùng (MU-MIMO) 2x2 của các thiết bị  các MR74. Để phủ 
sóng phần còn lại của sân, UNIS Hà Nội có kế hoạch lắp thêm 
các điểm truy cập ngoài trời Meraki ở phía bên kia sân.
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KẾT QUẢ

Mỗi tuần hơn 1.500 người dùng và 3.000 thiết bị truy cập vào 
mạng của trường, sử dụng máy tính xách tay, máy tính bảng, 
máy tính để bàn và điện thoại thông minh với số lượng các vấn 
đề về mạng giảm đáng kể . Với Meraki, nhóm IT của UNIS Hà 
Nội có thể cung cấp một mạng lưới đáng tin cậy hoạt động ở bất 
cứ đâu trong khuôn viên trường, cho phép học sinh và nhân 
viên chọn nền tảng tốt nhất cho nhu cầu cá nhân của họ.

UNIS Hà Nội sử dụng bảng điều khiển Meraki để điều tiết băng 
thông và tạo ra chính sách nhóm cho các thiết bị trên mạng để 
đảm bảo phân bổ băng thông tối ưu và trải nghiệm người dùng 
tuyệt vời cho học sinh và nhân viên.

Các tính năng mới được tự động tải xuống và áp dụng cho tất 
cả các điểm truy cập và thiết bị chuyển mạch mà không mất 
thêm chi phí, cho UNIS Hà Nội một giải pháp sẵn sàng cho 
tương lai.  

Hỗ trợ 24/7 mà Meraki cung cấp rất hữu ích cho nhóm CNTT. 
Archer nói rằng "hỗ trợ của Meraki rất nhanh, bạn có thể gặp 
ngay một ai đó, và thiết bị thay thế được gửi đi không chậm trễ" 
và bổ sung "trong múi giờ của chúng tôi, thường bạn phải đợi 
1-2 tuần để được có được một người có thể giúp đỡ."   
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- Adam Archer, Giám đốc IT cao cấp 


