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GIỚI THIỆU
ABOUT US

Qua một chặng đường xây dựng và phát triển, VNSolution đã khẳng định được vi trí của 
mình trong ngành công nghệ thông tin. Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển với 
sứ mệnh cung cấp những giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, sản phẩm tốt 
nhất tới tay khách hàng.

VNSolution quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn cập nhật các xu hướng 
công nghệ mới nhất trên thế giới để áp dụng cho các sản phẩm của thị trường trong 
nước.

Tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng cho việc xây dựng phần mềm là ISO 9001 và CMMI. 
Ngoài ra chúng tôi áp dụng các quy trình chuẩn quốc tế (industry standard) như Agile, 
Scrum cho việc xây dựng phần mềm cho khách hàng nước ngoài.

Chúng tôi luôn tự tin với những công nghệ giải pháp đưa ra đáp ứng được mọi yêu cầu 
của khách hàng. Đến với VNSolution, quý khách hàng không chỉ yên tâm về sản phẩm 
mà còn cảm nhận được sự nhiệt huyết đam mê công nghệ của đội ngũ nhân viên có 
trình độ, kinh nghiệm.

Công ty TNHH Công nghệ giải pháp Phần mềm 
Việt được thành lập từ tháng 02 năm 2012 do sở 
kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Lĩnh 
vực hoạt động chính:

1.  TƯ VẤN & THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

2.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM

3.  THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CỔNG 
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

4.  THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CỔNG 
THÔNG TIN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ SHAREPOINT

5.  TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

6.  TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ DIGITAL 
MARKETING
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TẦM NHÌN
VISION

SỨ MỆNH
MISSION

Ngay từ những ngày mới thành lập, VNSolution đã xác định con đường phát triển của 
mình dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của bộ máy điều 
hành là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố để chúng tôi mở rộng phát triển trở 
thành đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tới sản xuất phần mềm tốt nhất trong tương lai.

ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG: Cung cấp các 
sản phẩm – dịch vụ tốt nhất với chất 
lượng quốc tế.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ ĐỐI TÁC: Đề cao tinh thần hợp tác 
cùng phát triển; cam kết trở thành “Người anh em cùng 
kết nối để thành công” của các đối tác và cổ đông; luôn 
gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN: Xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân 
văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát 
triển công bằng cho tất cả nhân viên.

ĐỐI VỚI XÃ HỘI: Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý của các 
doanh nghiệp tiến tới nền công nghiệp 4.0
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES
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1. LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
Khách hàng là ông chủ duy nhất và có thể đuổi việc bất kỳ ai trong công ty, kể cả giám đốc bằng 
cách sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng của công ty khác. Nhân viên VNS không phân biệt bộ 
phận, vai trò, vị trí đều có nghĩa vụ, trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng, 
vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

2. CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng là 
nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của VNS.

3. TIÊU CHÍ LÀM VIỆC CỦA VNS
Nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản thân và thành công 
cùng công ty. Luôn biết lắng nghe, không phân biệt vị trí cao thấp, dám đưa ra lời khuyên cho 
đồng nghiệp của mình. Dám nói thẳng, chia sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm của mình cho dù có 
người không muốn nghe trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Công bằng và bình đẳng trong mọi 
tình huống.Có chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của công ty. Không đố kỵ, nói xấu, 
gièm pha, bè phái. Giúp đỡ, tương trợ, quan tâm lẫn nhau, đối xử như anh em một nhà. 

4. NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, lĩnh vực có tốc độ phát triển rất cao, vì vậy 
không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt 
được, nhân viên VNS luôn có trách nhiệm học hỏi 
nghiên cứu những công nghệ mới nhất để áp dụng 
vào những sản phẩm và dịch vụ của công ty.

5. CHIA SẺ LỢI ÍCH - HỢP TÁC DÀI LÂU
Tại VNS, chúng tôi luôn mong muốn gắn liền lợi ích 
của tập thể với lợi ích cá nhân, gắn liền lợi ích của 
công ty với lợi ích của khách hàng.

Với khách hàng: Chúng tôi cam kết gắn liền lợi ích 
của khách hàng với lợi ích công ty.

Với đối tác: Chúng tôi cam kết chia sẻ các cơ hội hợp 
tác tốt nhằm phát huy tối đa lợi ích của các bên.



TẠI SAO CHỌN VNS
WHY CHOOSE VNS

1. VNS là một trong những doanh nghiệp có tên tuổi trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. Nguồn nhân lực vns là những 
chuyên gia có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn cấp nhà 
nước theo  mô hình chính phủ điện tử và từng làm việc tại các 
công ty nước ngoài, tập đoàn FPT FSOFT,…

3. Chúng tôi luôn có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trước và 
sau khi phần mềm được đưa vào sử dụng với các chính sách 
bảo hành, bảo trì tốt nhất.

2. Chúng tôi luôn có định hướng phát triển lâu dài trong 
ngành công nghệ thông tin, vì vậy mục tiêu chính của chúng 
tôi là tạo ra những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đem lại giá 
trị hữu ích cho khách hàng trong công tác quản lý, phát triển 
doanh nghiệp.

4. VNS luôn cập nhật các công nghệ mới nhất và áp dụng sản 
xuất phần mềm theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 
CMMi. Ngoài ra chúng tôi còn áp dụng các quy trình tiêu 
chuẩn  quốc tế như Agile, Scrum để phát triển DevOps.
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL CHART

PHÒNG GIÁM ĐỐC

P. KINH DOANH P. THIẾT KẾP. KỸ THUẬT

NV KINH DOANH DESIGNER

TEAM LEADERTEAM LEADER

DEVELOPER

DEVELOPER

DEVELOPER

DEVELOPER

TEAM LEADER

TRƯỞNG PHÒNG

P. KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG SP

TEST
-ER QA



NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCES

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
TECHNOLOGY SOLUTIONS

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
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Tốt nghiệp đại học, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kiến 
trúc giải pháp công nghệ thông tin, xây dựng quy trình sản 
xuất theo tiêu chuẩn CMMi. Kinh nghiệm quản lý nhiều dự án 
của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
với các quy mô khác nhau.

GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 
THEO MÔ HÌNH MICRO SERVICES 
TRÊN NỀN TẢNG AWS CLOUD

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VỀ BLOCKCHAIN

CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 
TÍCH HỢP ĐA NỀN TẢNG MOBILE 
APP, WEB APP, DESKTOP APP

NHÂN VIÊN
Đội ngũ nhân sự đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, 
năng động, sáng tạo, chăm chỉ, cầu tiến, luôn tìm tòi học hỏi 
cập nhật các công nghệ mới nhất

NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN
Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp Công nghệ 
thông tin và xây dựng phần mềm quản lý. Từ một nền tảng lõi 
(Core Framework) chúng tôi đã xây dựng lên nhiều phần mềm 
khác nhau như phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm bán 
hàng, phần mềm DMS, phần mềm CRM, phần mềm kế toán,…



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
PARTNERS

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
FEATURE PROJECTS
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1.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH [EVN NPC]

2.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY LẮP ĐIỆN [PCC1]

3.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN THIẾT KẾ CLOUD [HACID]

4.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN THIẾT KẾ 360 DRIVE [HACID]

5.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHẤT THẢI [THUAN THANH]

6.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ [ZEROBANK]

7.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM CRM [VINH GIA]

8.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM DMS [VINH GIA]

9.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO [VINH GIA] 

10.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM KPI [VINH GIA]

11.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM SẢN XUẤT NHÔM [CHIẾN THẮNG]

12.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG XÂY LẮP [BILICO]
        
       ....................



+84 916.01.01.84

info@vnsolution.com.vn

125 Hoang Ngan street,
Cau Giay dist., Hanoi, VN

www.vnsolution.com.vn


