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GSOFT là công ty phần mềm hướng công nghệ, được sáng lập năm 2007 bởi 
những người có tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cao với 
mong muốn hình thành và phát triển 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 vào thực 
tiễn đời sống nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống vì cộng đồng.

GIỚI THIỆU 

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.

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, cộng đồng tốt đẹp 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.

SỨ MỆNH
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01 Tư duy sáng tạo và sáng tạo không ngừng, luôn đặt câu hỏi 
“Còn cách nào làm tốt hơn không?”.

02 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.

03 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.

04 Tinh thần làm hết sức – chơi hết mình, luôn nghiêm túc và hài 
hòa giữa công việc và niềm vui cuộc sống.

05 Sống trung thực, chân thành, có trách nhiệm với bản thân, gia 
đình, công ty và xã hội.

HỆ THỐNG PHẦN 
MỀM QUẢN TRỊ ĐẦU

TƯ MUA SẮM VÀ 
QUẢN LÝ TÀI SẢN

gAMSPro

HỆ THỐNG PHẦN
 MỀM QUẢN LÝ 
PHÒNG KHÁM

gEclinic

HỆ THỐNG PHẦN
 MỀM QUẢN LÝ 

ĐỘI XE
gFMS

HỆ THỐNG PHẦN 
MỀM PHỤC VỤ ĐÀO 

TẠO
gEduBanking 

HỆ THỐNG PHẦN 
MỀM QUẢN TRỊ 

NGÂN HÀNG 
gCoreBanking

HỆ THỐNG PHẦN 
MỀM QUẢN LÝ 

TÍN DỤNG
gLOS

HỆ THỐNG
 PHẦN MỀM QUẢN 

LÝ TÒA NHÀ
gBMS

HỢP TÁC PHÁT 
TRIỂN PHẦN 

MỀM
ONSITE
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CUNG CẤP GIẢI 
PHÁP PHẦN MỀM 

THEO DỰ ÁN

HỆ THỐNG
CỔNG THÔNG TIN

HỆ THỐNG
QUẢN LÝ
THẺ, PIN

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 02
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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 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.
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 GIẢI PHÁP

VỀ MẶT QUẢN TRỊ

CẢI THIỆN 
VIỆC RA 
QUYẾT 
ĐỊNH

NÂNG CAO 
SỰ PHÁT 

TRIỂN BỀN 
VỮNG CỦA 
TỔ CHỨC

QUẢN TRỊ 
RỦI RO

TĂNG CHỈ
SỐ ROA

Cung cấp dữ liệu toàn cảnh làm cơ sở ra quyết định 
đầu tư tài sản, cân bằng hiệu quả giữa chi phí, rủi ro, 
cơ hội và hiệu suất hoạt động.

Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO), giảm chi phí MRO, 
tăng tính khả dụng của tài sản, tối ưu hiệu suất và 
giá trị tạo ra của tài sản. 

Quản lý hiệu quả ngắn hạn và dài hạn, chi tiêu và 
hiệu suất tài sản có thể giúp cải thiện tính bền vững 
của hoạt động và tổ chức.

Giảm tổn thất tài chính, cải thiện an toàn lao động, 
lợi thế thương mại và danh tiếng, giảm thiểu tác 
động đến môi trường và xã hội, trách nhiệm pháp lý 
nhờ quản lý tài sản hiệu quả.
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ÁP DỤNG

TẬP ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TÀI SẢN CÔNG

NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TRƯỜNG HỌC

BỆNH VIỆN VẬN TẢI KHU CHẾ XUẤT
KHU CÔNG NGHIỆP
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VỀ MẶT QUẢN LÝ

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

DỮ LIỆU
Dữ liệu liên quan đến tài sản giữa các bộ phận đồng bộ với nhau, 
đúng với thực tế.

QUY TRÌNH
Chuẩn hóa 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 thái.

CHỦ ĐỘNG
Luôn chủ 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.

.
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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
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14 PHẦN MỀM

QUẢN LÝ
HÀNG HOÁ

QUẢN LÝ
NHÀ CUNG CẤP

QUẢN LÝ KẾ 
HOẠCH MUA SẮM

QUẢN LÝ
MUA SẮM

QUẢN LÝ
BẤT ĐỘNG SẢN

QUẢN LÝ
CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG CƠ BẢN

QUẢN LÝ
KHAI THÁC CHO
THUÊ TÒA NHÀ

QUẢN LÝ
KHO VẬT LIỆU

QUẢN TRỊ
THÔNG TIN TỔ CHỨC

QUẢN TRỊ
HỆ THỐNG

QUẢN LÝ TẠM ỨNG
THANH QUYẾT TOÁN

QUẢN LÝ
TSCD - CCDC

QUẢN LÝ THANH LÝ
TÀI SẢN

QUẢN LÝ PHƯƠNG 
TIỆN VẬN TẢI
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MÔ HÌNH

QUÁ TRÌNH MUA SẮM

QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẶC THÙ

KHO TÀI SẢN

KẾ HOẠCH

BÁO CÁO

BẢO MẬT

IN NHÃN

XE/ĐỘI XE

Vận hành xe

Kế hoạch

Nhu cầu
Báo giá

Đơn hàng

Hàng hoá

Nhà cung cấp

Hợp đồng

Gói thầu

Dự án

Công trình

Nhập kho

Kiểm kê

Khấu hao

Xuất sử dụng Tái sử dụng

Bảo hành

Bảo trì

Thanh lý

Điều chuyển Đánh giá Bảo hiểm Tiêu huỷ

Số liệu

Biểu đồ

Dashboard

Xác thực

Phân quyền

Truy vết

Import

Export

Notify

Job Schedule

Recommend

Tra cứu

Phê duyệt

Chart

Kiểm kê

Kiểm tra
cập nhật

Auto daily
check

API/Services

Barcode

QR Code

RFID

Phí đường bộ

Bảo hiểm

Thông tin BĐS

Tình trạng pháp lý

Scan và lưu các
hồ sơ pháp lý

Theo dõi

Bảo hành

Đăng kiểm Hiện trạng

Tích hợp

BĐS IT

MOBILE

TÍCH HỢP

TIỆN ÍCH

Nâng cấp

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

Fixed
Asset



LỢI ÍCH

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.
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HÌNH THỨC CUNG CẤP

gAMSPro gAMSCLoud

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

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.

Thiết kế theo đúng quy trình quản trị đầu tư mua
sắm và quản lý tài sản.

 Phân loại theo số lượng chi nhánh.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA gAMSPro

SACOMBANK
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AN BINH BANK
VIET CAPITAL BANK

FRIESLANDCAMPINA
CORPORATION

BAOVIET LIFE
CORPORATION

MB Ageas Life



HỆ THỐNG PHẦN MỀM
CORE BANKING (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.
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CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Q
uản lý

khách hàng

Q
uản lý

tiền gửi có
kỳ hạn

Q
uản lý

chuyển tiền
Q

uản lý
thu chi khác

Q
uản lý

hệ thống

Q
uản lý

thông tin
chung

Q
uản lý

tiền gửi
không
 kỳ hạn

Q
uản lý

tín dụng
Q

uản lý
ngân quỹ

H
ệ thống

báo cáo
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HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 gLOS CHUYÊN NGHIỆP
 

Quản lý các khoản vay tín dụng và quy trình quản lý hồ sơ tín dụng trên một 
hệ thống phần mềm. Phần mềm liên kết chặt chẽ giữa các trường dữ liệu và 
các thông tin cần vay vốn của người tiêu dùng nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi 
ro cho các công tác thu hồi nợ sau này.
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GIAO DIỆN QUẢN LÝ HỒ SƠ TÍN DỤNG - gLOS
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA gLOS
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HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

 gBMS

Phần mềm quản lý tòa nhà là giải pháp quản lý toàn diện tòa nhà, trung tâm 
thương mại, khối cao ốc văn phòng cho thuê chung cư… đem đến cho người 
làm công tác điều hành tòa nhà những lựa chọn tối ưu nhất.
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TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ 
TÒA NHÀ gBMS

Phần mềm quản lý tòa nhà gBMS được phát triển với nhiều chức năng vượt 
trội và ưu việt, đáp ứng được đa dạng yêu cầu của khách hàng khi sử dụng, 
khi sử dụng phần mềm khách hàng có thể quản lý được những vấn đề:

Hỗ trợ in phiếu sửa chữa, phiếu bảo trì, phiếu bảo dưỡng, phiếu xác nhận, 
phiếu báo cáo công việc, in lịch làm việc trực tiếp trên hệ thống.

Quản lý được dịch vụ bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà, quản lý được lịch sử, 
thời gian bảo hành, bảo trì các tài sản.

Quản lý danh sách nhân sự phụ trách, lịch làm việc, quá trình giao đầu mục 
công việc.

Quản lý quy trình mua tài sản, trang thiết bị, hàng hóa cho tòa nhà.

Quản lý mặt bằng, tài sản, thông tin về tài sản, trang thiết bị, hàng hóa trong 
tòa nhà.

Hệ thống tự động gửi E-mail, SMS đến ban quản lý, nhắc nhở lịch bảo 
dưỡng tài sản, quản lý được các kế hoạch bảo trì.

Quản lý công nợ hiệu quả, quản lý khách hàng, cư dân, các dịch vụ 
điện/nước,…
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GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ 
TOÀ NHÀ - gBMS
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HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM

 gEclinic
 

Sử dụng phần mềm quản lý phòng khám giúp đơn giản hóa mọi quy trình 
trong công tác quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về bệnh nhân, nhà cung cấp 
dược, lịch hẹn khám, thông tin lịch sử khám bệnh, sử dụng thuốc, kết quả cận 
lâm sàng,… đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ 
khám chữa bệnh và tối ưu chi phí vận hành cho phòng khám.
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GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ 
PHÒNG KHÁM - gEclinic

LỢI ÍCH SỬ DỤNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM - gEclinic

Kiểm soát toàn bộ trên một hệ thống duy nhất

Cho phép người dùng, người quản lý có cái nhìn tổng quan về toàn bộ quá 
trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, quy trình xuất nhập tồn dược liệu, các 
báo cáo quan trọng,… được quản lý tinh gọn, khoa học trên phần mềm.

Quản lý hiệu quả, kiếm nhiều tiền hơn

Quản lý phòng khám khoa học, giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao chất 
lượng dịch vụ của phòng khám khiến cho khách hàng tin tưởng, sử dụng dịch 
vụ lâu dài và giới thiệu phòng khám cho người thân quen, từ đó giúp cho bạn 
kiếm được nhiều tiền hơn.

Thu hút nhiều khách hàng mới tìm đến phòng khám

App phòng khám giúp cho nhiều người dùng biết về phòng khám quanh họ, 
thông qua việc thực hiện tìm kiếm, đọc review về bác sĩ, phòng khám gần khu 
vực, từ đó giúp cho phòng khám gia tăng lượng khách hàng mới.
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HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ ĐỘI XE

 gFMS

Mục tiêu cuối cùng của việc quản lý là đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, 
đúng nguyên tắc. Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe theo đúng quy trình 
kỹ thuật để xe luôn trong trạng thái tốt, nhằm phục vụ cho việc đi lại, di 
chuyển một cách hiệu quả và an toàn.

Bên cạnh đó các chi phí xăng xe, chi phí duy trì hoạt động của xe luôn phải 
được kiểm tra, kiểm soát.

Phân hệ quản lý xe của phần mềm quản lý tài sản gAMSPro cho phép quản lý 
thông tin cực kỳ chi tiết. Được áp dụng cho toàn bộ xe của Doanh nghiệp.
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GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ 
ĐỘI XE - gFMS
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ
CHỨNG TỪ TÀI LIỆU

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.
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HỆ THỐNG WEBSITE
ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

www.doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÔNG TIN LƯU TRÚ
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HỆ THỐNG LOYALTY WEBAPP HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM SOFTLAB

GSOFT được nhiều doanh nghiệp tin tưởng hợp tác phát 
triển phần mềm với hình thức tổ chức đội ngũ riêng tại văn 
phòng GSOFT để tham gia làm việc với đội dự án khách 
hàng có sự thiết lập kết nối và môi trường công cụ làm việc 
an toàn bảo mật thông tin.

Có sự quản lý chặt chẽ nhân sự tham gia dự án giúp bảo đảm 
tiến độ công việc và xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến 
dự án.

Chịu trách nhiệm cấp Công ty về bảo mật an toàn thông tin, 
chất lượng nhân sự tham gia dự án, sẵn sàng thay thế nhân sự 
dự phòng khi có vấn đề xảy ra.

Môi trường quen thuộc tạo sự thoải mái và thân thuộc cho 
nhân sự. Sự tương tác đã có sẵn với các đồng nghiệp trong 
công ty có thể hỗ trợ nhân sự xử lý các khó khăn trong quá 
trình thực hiện công việc, giúp tăng hiệu quả công việc và 
không làm gián đoạn dự án.

Không làm phát sinh các chi phí văn phòng, chi phí cấp phát 
thiết bị công cụ làm việc và các chi phí quản lý nhân sự khác 
(phỏng vấn, hướng dẫn đào tạo, quy trình nghiệp vụ, văn hóa,...) 
cho khách hàng.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SOFTLAB CỦA GSOFT



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

CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG LỰA CHỌN

Thời gian tuyển dụng nhân sự kéo dài

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

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

Tuyển dụng
 nhân sự

Sử dụng
 nguồn nhân lực 

của đối tác

Mua hệ thống
phần mềm
bên đối tác
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THUẬN LỢI
KHI SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC GSOFT

LỢI ÍCH GSOFT MANG LẠI

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

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

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

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

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

Kiểm soát hoàn toàn hệ thống phần mềm
(tài liệu, mã nguồn, triển khai, vận hành, bảo trì)1

Kiểm soát về chất lượng hệ thống phần mềm2

Kiểm soát an toàn bảo mật thông tin3

Kiểm soát về bản quyền hệ thống4
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CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ONSITE
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CÔNG TY ĐỐI TÁC

Công ty CP Global Online Branding (GOBRANDING) là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, 
hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển thương hiệu số (Digital Branding).

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.
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www.gobranding.com.vn

Hơn một thế kỷ qua, Brother được công nhận là một nhãn hiệu với những sản phẩm có 
tính đột phá và đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng. Được thành lập từ năm 
1908 tại Nhật Bản, đến nay Brother đã có 17 nhà máy, 52 công ty hoạt động ở 44 quốc 
gia trong nhiều khu vực khác nhau. Brother hiện nay là nhãn hiệu hàng đầu cung cấp 
các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường in ấn, in nhãn và may thêu. Sản phẩm 
chính bao gồm: máy in, máy đa chức năng, máy fax, máy scan, máy in nhãn, máy may 
công nghiệp và máy may gia đình. 

Một nhãn hiệu đáng tin cậy trên toàn thế giới với phương châm “khách hàng là trên hết”, 
Brother vẫn đang tiếp tục đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với những giải pháp tối 
ưu nhất.

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi 
nhất, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế 
giới. Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, 
các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng 
vào AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn.

www.brother.com.vn

www.aws.amazon.com
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CÔNG NGHỆ03
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CÔNG NGHỆ
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THANK YOU

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT 

Vinh danh 
Ban dự án triển khai phần mềm quản lý tài sản cố định công cụ dụng cụ

Đạt danh hiệu
Tập thể đóng góp tích cực trong hoạt động chuyển đổi số

Sau khi chuyển đổi số về quản lý tài sản, 
tốc độ xử lý nhanh hơn gấp 4 lần.

 Việc lập kế hoạch mua sắm tập trung cho tất cả các đơn vị
 từ 3 tháng chỉ còn khoảng 3 tuần

Tổng Giám Đốc: NGÔ QUANG TRUNG
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