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GIỚI THIỆU GSOFT
GSOFT là một công ty phần mềm hướng công nghệ, được sáng
lập bởi những người có tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm
chuyên môn cao với mong muốn hình thành và phát triển thành
một công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm ra
thế giới.
GSOFT cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý cho các
doanh nghiệp tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, trường đại học,
bệnh viện, các giải pháp kết nối cộng đồng trên nền tảng
internet, các hệ thống website và các dịch vụ liên quan đến
website, các hệ thống trong lĩnh vực thương mại điện tử và
chính phủ điện tử.
GSOFT luôn tập trung nghiên cứu và ứng dụng tinh hoa công
nghệ phần mềm vào thực tiễn đời sống nhằm mục đích nâng cao
chất lượng cuộc sống vì cộng đồng.

GIỚI THIỆU GSOFT

TẦM NHÌN

GSOFT xây dựng và phát triển thành một mái
nhà chung cho những người có khả năng và đam
mê sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ phần
mềm, công nghệ thông tin nói riêng và lĩnh vực
kinh tế sáng tạo nói chung.
GSOFT hoạt động và phát triển trong phạm vi cả
nước, vươn ra khu vực và toàn cầu bằng những
giải pháp và sản phẩm công nghệ trí tuệ, độc đáo
giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

SỨ MỆNH
Đối với khách hàng: Bằng cách khai thác, ứng dụng những thành
tựu khoa học công nghệ mới nhất, GSOFT mang lại những giải
pháp, sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng gia tăng hiệu quả công
việc, tăng doanh thu và giá trị thương hiệu của khách hàng, đồng
thời giúp khách hàng giảm thiểu chi phí quản lý, chi phí quảng bá,
truyền thông, tiếp thị, bán hàng.
Đối với đồng nghiệp: GSOFT luôn tạo ra một môi trường năng
động, kích thích sự sáng tạo và phát triển toàn diện, vượt trội cho
từng thành viên GSOFT, đồng thời đây cũng là một mái nhà, một
gia đình cho các thành viên GSOFT – Gia đình GSOFT.
Đối với cộng đồng: Với khẩu hiệu “Khát khao nâng tầm cuộc
sống”, tất cả các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ GSOFT cung cấp đều
mang lại những giá trị góp phần xây dựng cuộc sống con người tốt
đẹp hơn, cộng đồng đẹp tốt hơn.
Đối với khoa học công nghệ: Bằng cách nghiên cứu và ứng dụng
khoa học công nghệ tiên tiến, GSOFT góp phần làm giàu thêm cho
kho tàng khoa học công nghệ, đồng thời góp phần đem khoa học
công nghệ đến với thực tiễn đời sống.

GIỚI THIỆU GSOFT
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tư duy sáng tạo và sáng tạo không ngừng, luôn đặt câu hỏi “Còn
cách nào làm tốt hơn không?”.
Tư duy hướng đến khách hàng, đặt mình vào vị trí khách hàng và
phục vụ khách hàng như mình mong muốn được phục vụ.
Tinh thần đoàn kết – chuyên nghiệp, đặt lợi ích của khách hàng và
lợi ích chung lên trên vì mục tiêu chung phát triển bền vững.
Tinh thần làm hết sức – chơi hết mình, luôn nghiêm túc và hài hòa
giữa công việc và niềm vui cuộc sống.
Sống trung thực, chân thành, có trách nhiệm với bản thân, gia
đình, công ty và xã hội.

GSOFT CUNG CẤP
SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ MUA SẮM
VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN
gAMSPro

HỆ THỐNG PHẦN MỀM
Core Banking
PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
gEduBanking

CUNG CẤP GIẢI PHÁP
PHẦN MỀM THEO DỰ ÁN

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM ONSITE

HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ MUA SẮM VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN - gAMSPro

“

“

Tài sản cố định (TSCĐ) hay công cụ lao động (CCLĐ) là một
trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để tăng
năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường,
các doanh nghiệp không chỉ đơn giản là quan tâm đến vấn đề
có và sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng là phải tìm ra các
biện pháp hữu hiệu để bảo toàn, phát triển và nâng cao hơn
nữa hiệu quả sử dụng vốn cố định.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ MUA SẮM VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN - gAMSPro

“

“

Hệ thống phần mềm quản trị đầu tư mua sắm và quản lý tài
sản phục vụ cho việc quản lý toàn bộ tài sản cố định công cụ
lao động và vật tư của tổ chức từ khâu lập kế hoạch mua
sắm, tổ chức thực hiện việc mua sắm đến quản lý cấp phát
tài sản sử dụng, theo dõi bảo hành, bảo trì, khấu hao tài sản
và thanh lý. Tài sản được quản lý bao gồm tài sản cố định,
tài sản cố định đặc thù như xe, bất động sản, quản lý công cụ
lao động và các công trình đang xây dựng.

TẬP ĐOÀN

TỔNG CÔNG TY

TÀI SẢN CÔNG

TÀI CHÍNH

TRƯỜNG HỌC

ÁP DỤNG
NGÂN HÀNG

BỆNH VIỆN

VẬN TẢI

KHU CHẾ XUẤT
KHU CÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ
4 VẤN ĐỀ
QUẢN TRỊ

KHÓ KHĂN
TRONG QUẢN
LÝ TÀI SẢN

TĂNG CHỈ
SỐ ROA

HIỆU QUẢ
ĐẦU TƯ VÀO
TÀI SẢN CỐ
ĐỊNH

QUẢN TRỊ VÀ
ĐÁNH GIÁ
CÁC MỨC ĐỘ
RỦI RO KINH
DOANH

Chúng ta đang sở hữu những tài sản cố định, công cụ lao
động gì? Tổng giá trị tài sản là bao nhiêu?

Các tài sản này mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp như thế
nào? Làm sao cải thiện chỉ số ROA – tỷ suất lợi nhuận trên
tổng tài sản cố định?

Hiệu quả đầu tư vào tài sản cố định của chúng ta so với các
đối thủ cạnh tranh là như thế nào?

Làm sao quản trị và đánh giá mức độ rủi ro kinh doanh do
tác động của việc đầu tư vào tài sản cố định?

THÔNG TIN

VẤN ĐỀ

01

Thông tin tài sản trước và sau khi hình thành tài sản không được kế thừa đầy đủ giữa
các ban bộ phận với nhau.
DỮ LIỆU

4 VẤN ĐỀ
QUẢN LÝ

02

Dữ liệu liên quan đến tài sản giữa các bộ phận không khớp nhau, số liệu sổ sách thì
không khớp với thực tế. Thậm chí cùng một thực thể tài sản nhưng mỗi bộ phận lại
phát sinh quản lý tài sản đó bằng những mã khác nhau.
QUY TRÌNH

03
04

Không có đầy đủ quy trình tổng thể quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản từ
ngân sách, kế hoạch đầu tư mua sắm, thực hiện đầu tư mua sắm khai thác quản lý sử
dụng tài sản cả lượng, trị và trạng trạng thái.
BỊ ĐỘNG
Luôn bị động trong công tác đảm bảo cung ứng, cấp phát kịp thời TSCĐ,CCLĐ đáp
ứng tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của từng cá nhân và đơn vị để đạt
hiệu quả năng suất cao nhất.

ĐIỂM MẠNH PHẦN MỀM
ĐIỂM MẠNH

GSOFT LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
QUẢN LÝ TÀI SẢN

HIỂU RÕ ĐẶC THÙ VỀ QUY TRÌNH, NGHIỆP VỤ CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

CHI PHÍ CUSTOMIZE CŨNG NHƯ CHI PHÍ MUA BẢN QUYỀN SẼ RẤT
THẤP SO VỚI THỊ TRƯỜNG

GSOFT XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI
SẢN

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI CỦA MICROSOFT CÓ THỂ TRIỂN
KHAI, BẢO TRÌ,NÂNG CẤP DỄ DÀNG VÀ NHANH CHÓNG

MÔ HÌNH

14 PHẦN MỀM
QUẢN LÝ
HÀNG HÓA

QUẢN LÝ
NHÀ CUNG CẤP

QUẢN LÝ
QUẢN LÝ TẠM ỨNG
THANH QUYẾT TOÁN TSCD - CCDC

QUẢN LÝ BẤT
ĐỘNG SẢN

QUẢN LÝ CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG
CƠ BẢN
QUẢN TRỊ THÔNG
TIN TỔ CHỨC

QUẢN LÝ KẾ
HOẠCH MUA SẲM

QUẢN LÝ THANH
LÝ TÀI SẢN

QUẢN LÝ KHAI
THÁC CHO
THUÊ TÒA NHÀ

QUẢN LÝ
MUA SẮM

QUẢN LÝ PHƯƠNG
TIỆN VẬN TẢI

QUẢN LÝ KHO
VẬT LIỆU

QUẢN TRỊ HỆ
THỐNG

LỢI ÍCH

4 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Mang lại giá trị từ việc tiết kiệm thời gian, chi phí, thất thoát và tăng cường
việc khai thác hiệu quả sử dụng tài sản gấp nhiều lần so với giá trị đầu tư
nhằm nâng cao chỉ số ROA
Chuyển đổi hình thái từ bị động phục vụ sang chủ động, quản trị tất cả các
vấn đề liên quan đến đầu tư mua sắm và quản lý tài sản
Quy trình chuẩn hóa, tổng thể hóa từ khâu xây dựng ngân sách, lập kế
hoạch đầu tư mua sắm, tổ chức thực hiện quá trình mua sắm, quản lý khai
thác sử dụng tài sản.
Thông tin dữ liệu tài sản đồng bộ, tập trung, luôn đồng nhất về trị, lượng,
tình trạng ở mọi góc nhìn của các bộ phận,phòng ban nghiệp vụ chuyên
trách riêng một số vấn đề liên quan tài sản

HÌNH THỨC CUNG CẤP

gAMSPro
14 phần mềm
Không giới hạn tài sản
Không giới hạn user
Không giới hạn dung lượng
Cá nhân hóa quy trình nghiệp vụ
trong tổ chức theo đúng quy trình
mua sắm và quản lý tài sản
Phát triển module theo yêu cầu
Tích hợp thêm hệ thống theo yêu
cầu

gAMSCLoud
11 phần mềm
Phân loại theo gói sản phẩm
+ Phân loại theo số lượng user
+ Phân loại theo số lượng tài sản
+ Phân loại theo dung lượng lưu trữ
+ Phân loại theo số lượng chi nhánh
Thiết kế theo đúng quy trình quản
trị đầu tư mua sắm và quản lý tài
sản

HỆ THỒNG PHẦN MỀM ( Core Banking ) PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
gEduBanking

Hệ thống phần mềm gEDUBANKING tích hợp
đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng chuẩn cũng

như cập nhật các nghiệp vụ khác nhau tại
nhiều ngân hàng đang hoạt động ở Việt Nam
để cung cấp cho việc thực hành tại các Trường

Đại học, Cao đẳng đào tạo các ngành liên quan
đến nghiệp vụ ngân hàng, đảm bảo cho sinh
viên tiếp cận được từ 80 đến 100% nghiệp vụ,

“

“

công việc thực tế làm việc tại ngân hàng sau
khi ra trường.

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
Quản lý
khách hàng

Quản lý thông
tin chung

Quản lý tiền
gửi không
kỳ hạn

Quản lý
tiền gửi có
kỳ hạn

Quản lý
chuyển tiền

Quản lý
tín dụng

Quản lý
hệ thống

Quản lý
thu chi khác

Quản lý
ngân quỹ

Hệ thống
báo cáo

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THEO DỰ ÁN

“

“

GSOFT xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm
quản lý cho các doanh nghiệp tập đoàn, tổng công ty,
ngân hàng, trường đại học, bệnh viện, các giải pháp kết
nối cộng đồng trên nền tảng internet, các hệ thống
website và các dịch vụ liên quan đến website, các hệ
thống trong lĩnh vực thương mại điện tử và chính phủ
điện tử.

HỆ THỐNG WEBSITE ĐỐI THOẠI
DOANH NGHIỆP

https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN LƯU TRÚ

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ONSITE

“

“

GSOFT là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp hình
thức hợp tác phát triển phần mềm Onsite bằng cách cử nhân
sự CNTT , nhân sự lập trình, nhân sự phát triển phần mềm
làm việc theo mô hình ONSITE tại đơn vị để cùng với đội
ngũ dự án thực hiện phát triển hệ thống phần mềm.

KHÓ KHĂN DOANH NGHIỆP GẶP PHẢI

01

Thời gian tuyển dụng nhân sự kéo dài

02

Chi phí cố định cao vượt quá kiểm soát của doanh nghiệp

03

Công tác quản trị nhân sự và các chính sách đãi ngộ nhân sự phức tạp

CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG LỰA CHỌN

Tuyển dụng nhân sự

Sử dụng nguồn

Mua hệ thống

nhân lực của

phần mềm bên

đối tác.

đối tác

THUẬN LỢI KHI SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC GSOFT

01

Kiểm soát hoàn toàn
hệ thống phần mềm (Tài
liệu, mã nguồn, triển
khai, vận hành, bảo trì)

02

03

Kiểm soát về chất lượng
hệ thống phần mềm

Kiểm soát an toàn
bảo mật thông tin

04

Kiểm soát về
bản quyền hệ thống

LỢI ÍCH GSOFT MANG LẠI

Đáp ứng nhu cầu ngay lập tức mà không phải qua tuyển dụng, đào tạo.

01

Đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm Dịch vụ cho thuê nhân sự Onsite

02

Quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, luôn hoàn thành đúng tiến độ thực
hiện dự án

03

GSOFT luôn bố trí nhân sự hợp lý để không gián đoạn tiến độ phát triển phần mềm
của khách hàng

04

Đội ngũ nhân sự GSOFT cam kết hợp tác trong an toàn bảo mật thông tin của khách
hàng.

05

CÔNG NGHỆ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU PHẦN
MỀM GSOFT

NGÂN HÀNG AN BÌNH

NGÂN HÀNG SACOMBANK

NGÂN HÀNG BẢN VIỆT

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
ONSITE GSOFT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN
TRIỂN KHAI

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN
TRIỂN KHAI

7 NĂM

2 NĂM

5 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

1 NĂM

2 NĂM

1 NĂM

1 NĂM

1 NĂM

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Công ty CP Global Online Branding (GOBRANDING) công ty
có vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch
vụ phát triển thương hiệu trực tuyến.
Đội ngũ lãnh đạo của GOBRANDING là các chuyên gia tại
Nhật Bản và Việt Nam, cùng có nhiều năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực tư vấn, cung cấp dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là Dịch vụ
SEO.
Các chuyên gia Nhật Bản am hiểu sâu sắc những kỹ thuật công
nghệ được áp dụng cho thị trường có sức cạnh tranh khủng
khiếp của nước Nhật. Trong khi đó, chuyên gia Việt Nam nắm
rõ tâm lý và xu hướng người dùng trực tuyến của nước mình.
Với sự kết hợp này, GOBRANDING hoàn toàn có khả năng
cung cấp cho khách giải pháp phù hợp nhất để mở rộng thị
trường, gia tăng nguồn thu cho mọi doanh nghiệp Việt Nam.

GOBRANDING CUNG CẤP DỊCH VỤ

DỊCH VỤ SEO

DỊCH VỤ CONTENT MARKETING

DỊCH VỤ GOOGLE ADWORDS

WE ARE A FAMILY
And
WE ARE A FOOTBALL
TEAM
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WATCHING
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