
 
 

 

1 Phòng kỹ thuật Viscom 

CẤU HÌNH DỊCH VỤ INTERNET và MyTV TRÊN DSL-

2730E (H/W: V1 F/W:SEA_1.00) 

 Lưu ý: F/W SEA_1.00 hiện tại không được dùng cho chức năng cầu nối 1483 ( bridge 

1483). Muốn dùng chức năng này để sử dụng dịch vụ MyTV thì có thể sử dụng các cổng 

có dây như LAN 1,2 hay 3. 

 Bước 1: Tạo các dịch vụ tương ứng như hình minh họa 

 PPPoE cho truy cập internert 

 Bridge 1483 cho các dịch vụ giá trị gia tăng. Thí dụ dịch vụ MyTV của VNPT 

 

 Bước 2: Tắt chức năng cấp phát địa chỉ động (DHCP) cho cổng sử dụng dịch vụ Bridge 

1483 bằng cách vào mục Setup  Local network  DHCP server và bỏ check ở cổng 

tương ứng. Thí dụ sử dụng cổng LAN 3 cho dịch vụ MyTV như hình bên dưới 
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 Bước 3: Bật chức năng port mapping cho cổng kết nối với dịch vụ MyTV bằng cách vào: 

Advanced  Network tools  Port mapping 

o Check vào Enable ở chức năng port mapping 

o Chọn Group tương ứng để ghép cổng Brige 1483 với cổng LAN được dùng để sử 

dụng dịch vụ MyTV. Thí dụ bên dưới là check chọn group 1, click chọn a1 ở phần 

WAN  Add, tiếp theo chọn cổng LAN3 ở phần LAN  Add. Bấm Apply để lưu 

cấu hình phần port mapping. 
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 Bước 4: Lưu và  khởi động lại thiết bị: Maintenance  System  Save and reboot 
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Phòng kỹ thuật công ty Viscom: 

- Chi nhánh Sài Gòn: 

o 299 Tôn Thất Thuyết, P1, Q4, TpHCM 

o Phone: 08 – 62599599 – Ext: 120 hoặc 125 

- Chi nhánh Đà Nẵng:  

o 06 Trần Tống, Quận Thanh Khê – Đà Nẵng 

o Phone: 0511. 6259599 

- Chi Nhánh Hà Nội 

o Lô E1.2 Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 

o Phone: 04 – 37690470 – Ext: 203 

 


