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Sứ mạng:

Phát triển và quản lý hiệu quả hạ tầng Công nghệ Thông �n (CNTT); hỗ trợ khai thác, sử dụng dịch vụ CNTT dùng chung toàn trường.

 

Mục �êu:

1. Đảm bảo hạ tầng mạng thông �n hoạt động ổn định, thông suốt đến từng nút mạng;

2. Đảm bảo việc sử dụng tài nguyên CNTT dùng chung của trường hiệu quả, đúng mục đích và đảm bảo an toàn, an ninh thông �n;

3. Nâng cao �nh sẵn sàng, hiệu quả sử dụng dịch vụ CNTT dùng chung.

 

Nhiệm vụ:

1. Tư vấn chính sách, xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy định, kế hoạch hoạt động phát triển hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung;

2. Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung; hỗ trợ các đơn vị trong việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các thiết bị mạng;

3. Thực hiện các quy trình quản lý cấp phát tài nguyên, dịch vụ CNTT dùng chung;

4. Quy hoạch, đề xuất mở rộng hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung; tư vấn, hỗ trợ, giám sát các hoạt động nâng cấp, mở rộng hạ tầng dịch vụ CNTT dùng
chung;

5. Hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị, cá nhân trong trường sử dụng hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung;

6. Duy trì, xây dựng, nâng cấp và vận hành kỹ thuật cho hệ thống website cấp 1 của nhà trường và xây dựng template cho các đơn vị cấp 2;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
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BẢN ĐỒ CHỈ DẪN
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(h�ps://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.00

MẠNG XÃ HỘI

 (h�ps://www.facebook.com/dhbkhanoi/?fref=ts)  (h�ps://www.youtube.com/channel/UCILDWZ7oJhUcvWrYrRtLzVg) 

(h�ps://twi�er.com/DHBachKhoaHaNoi)

Gửi phản hồi  (/web/vi/lien-he)

> Viện - Khoa đào tạo (A - Z) (/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao)

> Viện - Trung tâm nghiên cứu (A - Z) (/web/vi/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

> Phòng - Ban - Trung tâm (A - Z) (/web/vi/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

SƠ ĐỒ WEBSITE
Xem sơ đồ trang ... (/web/vi/sitemap)

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 4242

BCH Đảng bộ Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/dang-uy)

Hội đồng Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-truong)

Ban Giám hiệu (h�ps://www.hust.edu.vn/ban-giam-hieu)

Các tổ chức đoàn thể (h�ps://www.hust.edu.vn/to-chuc-doan-the)

Viện - Khoa đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/cac-vien-khoa-dao-tao)

Viện - Trung tâm nghiên cứu (h�ps://www.hust.edu.vn/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

Phòng - Ban - Trung tâm (h�ps://www.hust.edu.vn/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-khoa-hoc-dao-tao)

Hệ thống doanh nghiệp (h�ps://www.hust.edu.vn/he-thong-doanh-nghiep)

Đội ngũ cán bộ (h�ps://www.hust.edu.vn/-oi-ngu-can-bo)
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