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Công ty TNHH giải pháp phần mềm VIETSOFT thành lập với mục tiêu cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, 

dịch vụ và giải pháp CNTT đáng tin cậy và hiệu quả cao nhất.

Với phương châm đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, cùng với đội ngũ nhân lực kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng 

các sản phẩm chúng tôi cung cấp sẽ là nền tảng vững chắc, mang lại giá trị thiết thực và hiệu quả trong công cuộc 

chuyển đổi số.

Kính chúc quý đối tác phát triển, thịnh vượng và mong có cơ hội hợp tác thành công trong thời gian tới.
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Công nghệ trong kỷ nguyên 4.0 đang thay đổi thế giới hàng ngày. Hơn bao giờ hết, công nghệ đang thay đổi cách 

chúng ta làm việc cùng nhau. Công nghệ giúp chúng ta cộng tác hiệu quả hơn, quản trị thông minh hơn, tìm được 

khách hàng nhanh hơn, và từ đó, công nghệ giúp chúng ta đưa ra các quyết định đúng đắn hơn dựa trên dữ liệu. 

Doanh nghiệp thường cần đến hàng chục ứng dụng khác nhau để có thể tăng năng suất làm việc, giảm thiểu chi phí 

và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, những ứng dụng đó đến từ rất nhiều nhà cung cấp phần mềm khác nhau dẫn đến 

sự không đồng bộ về chất lượng, không có tính kết nối, từ đó khiến cho cỗ xe Doanh nghiệp bị chậm lại. Hơn bao 

giờ hết, Doanh nghiệp cần một nền tảng với những ứng dụng chất lượng, sự kết nối và tính đồng bộ. Đó là lý do 

VIETSOFT ra đời.

KHÁT VỌNG TIÊN PHONG
CỦA VIETSOFT “

“Thành công của khách hàng mới chính là 
thành công của chúng tôi!”

www.contact@vietsoft.info



THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty

Địa chỉ trụ sở chính

Mã số thuế

Email

Người đại diện

Chức vụ

:

:

:

:

:

:

Công ty TNHH giải pháp phần mềm VIETSOFT

Số 19, D16, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, T.P Hồ Chí Minh

0314116862

contact@vietsoft.info

Ông Hoàng Văn Lượng

Giám đốc

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: Hệ thống quản lý bán hàng, hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS), 

hệ thống POS, Thiết kế website, tư vấn giải pháp IT... Với các chuyên gia hàng đầu, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép 

kín. Con người VIETSOFT luôn được trau dồi, tu dưỡng và ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình.

Sales management system

Pos system

Mobility application Website design

Distributor system

It consulting

Mobility applicationSales
management system

Distributor systemWebsite design

Pos system

It consulting
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PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG
KẾ TOÁN

BỘ PHẬN
LẬP TRÌNH

BỘ PHẬN
TESTER

PHÒNG
CSKH

GIÁM ĐỐC

Những con người VIETSOFT luôn mang trong mình khát vọng cống hiến cho sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT. 

Với tố chất năng động, sáng tạo cùng với nền tảng tri thức được đào tạo bài bản, nguồn nhân lực tài năng của VIETSOFT 

thực sự là một thế mạnh và tài sản vô giá của chúng tôi.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CIO: Nguyễn Hoàng Nam

Kinh nghiệm: .Net, .Net Core, MVC, SQL, 
noSQL, Caching. Software architecture, 
design patterns, microservices.

NHÂN VIÊN CÔNG TY
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chất lượng Sáng tạo Hài lòng khách hàngCông nghệ tiên tiến

VIETSOFT luôn cam kết cao và lâu dài với khách hàng và thị trường. Các dự án do VIETSOFT triển khai có tỷ lệ thành 

công 100%. Ngoài ra, VIETSOFT liên tục đầu tư vào phát triển sản phẩm và đội ngũ nhằm mục đích cung cấp được 

các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất không những hiện tại mà cả tương lai. Một trong những mục tiêu chiến lược của 

VIETSOFT là đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình phát triển của khách hàng.

1

2

3

Đem đến những giải pháp công nghệ ưu việt, các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với chính 
sách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để trở thành thương hiệu hàng đầu về 

lĩnh vực cung cấp các dịch vụ: Hệ thống quản lý bán hàng, hệ thống quản lý nhà 
phân phối (DMS), hệ thống POS, Thiết kế website, tư vấn giải pháp IT...

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng, mang lại thành 
công và sự nghiệp cho nhân viên, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung 
của cộng đồng.

Nhân tài được hun đúc từ tinh thần kỷ luật, sự liêm chính, kiến thức và kinh 
nghiệm chuyên môn, hệ thống kỹ năng mềm cùng sự nỗ lực và ý chí sắt đá 

vượt qua giới hạn của bản thân. Một môi trường làm việc khoa học, minh bạch 
và công bằng. Một hệ thống công cụ và kỹ thuật làm việc tối tân liên tục được kết 

nối và kế thừa.

VIETSOFT CAM KẾT

PROFILE VIETSOFT06 Email: contact@vietsoft.info

www.contact@vietsoft.info



THẾ MẠNH VÀ CAM KẾT

CAM KẾT

Mọi thành viên VIETSOFR cam kết tận tâm phục vụ
cống hiến cho sự thành công của khách hàng.

SÁNG TẠO

Chúng tôi luôn đề cao khả năng sáng tạo để đưa 
ra những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp 

hiệu quả nhất với khách hàng.

TẬN TÂM

Với phương châm xây dựng thương hiệu dựa trên 
chất lượng và uy tín, chúng tôi luôn tận tâm phục 

vụ khách hàng 1 cách chu đáo.

TÔN TRỌNG

Chúng tôi tin tưởng, tôn trọng và có trách nhiệm 
trong tất cả các mối quan hệ với khách hàng, đối 

tác, đồng nghiệp.
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DỊCH VỤ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

SẢN PHẨM TƯ VẤN
GIẢI PHÁP CNTT

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CỦA VIETSOFT

Đội ngũ trẻ và được đào tạo tốt, 100% tốt nghiệp đại học.

Tinh thần cầu tiến ham học hỏi, sáng tạo trong công việc

Có kinh nghiệm làm việc và trau dồi chuyên môn tại các công ty lớn trong và ngoài nước.

Có nhiều kinh nghiệm về xây dựng, phối hợp bảo hành và xử lý các sự cố đối với hệ thống quản lý Doanh nghiệp, thói 

quen người dùng hay thiết kế phần mềm.

Tốt nghiệp chuyên ngành về Công nghệ thông tin và Kỹ sư phần mềm, có kiến thức chuyên môn vững vàng.

Xây dựng các phầm mềm tùy 

chỉnh cho mỗi doanh nghiệp.

- Hệ thống quản lý bán hàng, hệ 

thống quản lý nhà phân phối 

(DMS), hệ thống POS, Thiết kế 

website, tư vấn giải pháp IT...

- Cung cấp dịch vụ gia công, phát 

triển phần mềm.

Chúng tôi cung cấp các gói sản 

phẩm, giải pháp về:

- Giải pháp quản lý văn bản và điều 

hành công việc (E-Office).

- Giải pháp thanh toán online, thanh 

toán qua ATM, thanh toán qua ví 

điện tử (phần mềm VIS PAY).

- Phần mềm ERP và giải pháp quản 

lý doanh nghiệp.

- App điện thoại ios/android.

Tư vấn và đưa ra những giải pháp 

mang tính chiến lược, phù hợp với 

từng khách hàng. Cam kết của 

chúng tôi với khách hàng không chỉ 

dừng lại ở việc cung cấp giải pháp 

tối ưu tổng thể mà hơn thế nữa, kết 

hợp với đối tác của mình, chúng tôi 

luôn nỗ lực để giúp khách hàng 

biến công nghệ thành lợi thế cạnh 

tranh trong kinh doanh.
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DỊCH VỤ VIETSOFT

     Tự động áp dụng khuyến mại, giá bán theo nhóm 
khách hàng, chương trình ưu đãi

         Phân quyền truy cập cho từng nhân viên. Quản lý 
giao ca, chốt ca làm việc và hiệu quả bán hàng của từng 
nhân viên theo doanh thu thực tế

     Quản lý cửa hàng đơn, chuỗi cửa hàng hoặc chuỗi 
nhượng quyền  tới hàng trăm chi nhánh

        Quản lý đầy đủ nghiệp vụ tại cửa hàng: thu ngân, bán 
hàng, quản lý nhà cung cấp, bán buôn, bán lẻ, khách 
hàng, công nợ, thu chi, lỗ lãi...

       Tự động cập nhật mọi thay đổi về tồn kho, giá bán trên 
tất cả các kênh

         Quản lý tất cả đơn hàng tại một nơi. Tự động cập nhật 
tình trạng giao hàng trên hệ thống

     Đầy đủ báo cáo: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, kho, 
phân tích tình hình kinh doanh...

   Quản lý bán hàng trên Livestream, gửi tin nhắn hàng 
loạt cho KH từng inbox, comment trên fanpage 

    Xem báo cáo thống kê tương tác, tổng số comment, 
inbox của khách và thời gian phản hồi chính xác

Quản lý bán hàng trên các kênh online

Quản lý bán hàng tại cửa hàng hiệu quả

SALES MANAGEMENT SYSTEM

Mobility application

Lập trình ứng dụng di động là nghề sử dụng các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, ...) để viết 

và phát triển các phần mềm nhằm gia tăng tiện ích cho thiết bị di động, đặc biệt là di 

động sử dụng hệ điều hành. Lập trình android có thể đến một số ứng dụng di động phổ 

biến như game, chat, truy cập mạng xã hội trên điện thoại, từ điển Anh - Việt, đọc truyện, 

điều khiển di động bằng giọng nói, tổng hợp thông tin chứng khoán, giá vàng...
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Đây là hệ thống cung cấp giải pháp thanh toán tại các điểm bán thông qua máy thanh toán Sumi. Hệ thống có những 
lợi ích sau:

Cho phép thanh toán qua nhiều hình thức khác nhau 

như tiền mặt, ATM, ví điện tử, QR Code, Voucher,..

Triển khai đơn giản

Thanh toán hóa đơn nhanh gọn

Không lo phải trả tiền lẻ

Tích hợp được với nhiều đối tác như giao hàng 

nhanh, đặt hàng online,… tăng doanh thu

Quản lý được máy POS

Quản lý được hiệu năng

Quản lý được giao dịch thanh toán

Thu thập được dữ liệu thanh toán để phân tích, 

đánh giá đưa ra các chương trình marketing thúc 

đẩy bán hàng.

Đối với nhà cung cấp:Đối với cửa hàng:

Pos system

WEBSITE DESIGN

IT CONSULTING

Hệ quản trị nội dung (CMS)

Quản lý Audio/Video

Quản lý hình ảnh

Quản lý tài liệu văn bản

Quản lý banner/footer

Quản lý liên kết, quảng cáo

Quản lý bình chọn/đánh giá

Quản lý tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá vàng, thời tiết …

Với đội ngũ thiết kế đồ họa và kỹ sư CNTT trẻ, đầy sáng tạo 

và năng động, VIETSOFT Việt Nam tự hào khi mang đến 

cho khách hàng những website cao cấp với phong cách 

design chuyên nghiệp.

Vietsoft sẽ tư vấn và giúp quý khách chọn ra một giải pháp CNTT chuyên nghiệp và hoàn hảo để quý khách có thể 

triển khai và phát triển doanh nghiệp của khách hàng.
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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Số 19, D16, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, T.P Hồ Chí Minh
(+84) 933 440 686
contact@vietsoft.info
contact@vietsoft.info

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VIETSOFT


