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CHÚNG TÔI LÀ?

Chào mừng bạn đến với TINASOFT

Việt Nam. Chúng tôi là công ty gia

công phần mềm, chuyên thực hiện các

dự án với Android / iOS hoặc các dự

án ứng dụng di động.

Các nền tảng ngôn ngữ chúng tôi sử

dụng bao gồm Nodejs, Java, PHP,

Django, ReactJS, Python, C / C ++,

HTML, CSS, JS…
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ĐỒNG ĐỘI CỦA

CHÚNG TÔI Chủ Tịch

Ts. 

Nguyễn Quốc Uy

Phó Giám

Đốc

Nguyễn Thắng Hải An

Giám Đốc Kỹ

Thuật

Trưởng Phòng

Kiểm Thử

CEO

Ths. 

Hoàng Thu Thuỷ

Nguyễn Ngọc Hưng Phạm Hồng Nhung
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SỨ MỆNH

TINASOFT VIỆT NAM cam kết mang đến chất

lượng dịch vụ tốt nhất theo phương châm “TIN

TƯỞNG - ĐÚNG CÁCH - TẬN TÌNH’’ và sẽ

không ngừng tiếp tục trở thành địa chỉ tin cậy cho

các đối tác.

TẦM NHÌN

TINASOFT VIỆT NAM sẽ trở thành Tập đoàn

công nghệ hàng đầu Việt Nam, mang lại những

giải pháp chuyển đổi số nâng cao chất lượng

cuộc sống của con người Việt Nam, nâng tầm vị

thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.
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ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN GIÀU

KINH NGHIỆM

Chúng tôi có một đội ngũ nhân

viên giàu kinh nghiệm. Luôn cập

nhật công nghệ mới nhất để

mang đến cho khách hàng những

sản phẩm hoàn hảo nhất.

LUÔN COI KHÁCH HÀNG LÀ 

NGƯỜI THÂN

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

sau khi chuyển giao sản phẩm

luôn được đánh giá cao, để lại

những trải nghiệm tuyệt vời cho

khách hàng.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH, BẢO

TRÌ DÀI HẠN

Với mỗi sản phẩm Tinasoft luôn

đồng hành cùng khách hàng.

Dịch vụ bảo hành bảo trì thường

xuyên, dài hạn sẽ mang đến sự

tin tưởng tuyệt đối cho người

dùng.

TẠI SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

ĐỘ TIN CẬY

Tinasoft cam kết bảo mật mọi

thông tin khách hàng cũng như

sản phẩm của khách hàng.
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VĂN HÓA 

TINASOFT 

VIỆT NAM
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CÁC SẢN PHẨM VỀ 

BLOCKCHAIN

PHÁT TRIỂN HỆ 
THỐNG E-
COMMERCE

THIẾT KẾ WEBSITE, 
APP MOBILE

CUNG CẤP GIẢI PHÁP -
THIẾT KẾ PHẦN MỀM

CHÚNG 

TÔI LÀM 

GÌ ĐỂ 

BẠN 

PHÁT 

TRIỂN?



SLIDE /

NGHIỆP VỤ KỸ  THUẬT

LINUX

WINDOWS

SERVER

Docker Composer
GIT IOT SYSTEM

AWS VPS MongoDB MySql Postgresql

WEBSITE
APPS

ANDROID  & IOS

CÔNG CỤ QUẢN LÝ

REACTJS

PHP Magento
Wordpress AdobeXD DesignREACT NATIVE

NODEJS Backend

Skype , Viber, Telegram

Java Swift Kotlin

WHATAPP
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QUY TRÌNH

THỰC HIỆN DỰ ÁN

Họp với khách hàng

Phân tích dự án
Hợp thức hóa hợp

đồng

Phân tích và nghiên

cứu dự án

Phát triển, xây dựng và kiểm

thử dự án

Hỡ trợ vận hành sau

dự án

Chạy dự án thực tế
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MẠNG LƯỚI

KHÁCH HÀNG

CỦA CHÚNG TÔI

• Khách nội địa

• Khách quốc tế: Nhật Bản, Úc, Ý,  Hàn Quốc

11

Italy
Korean

Japan

Australia

Vietnam
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KHÁCH 

HÀNG 

THÂN 

THIẾT





WEB/APPLICATION 
ANDROID IOS

• Tại Tinasoft Việt Nam, chúng tôi đã xây

dựng rất nhiều ứng dụng web mà khách

hàng của chúng tôi có thể chạy các giải

pháp của họ trên thị trường.

• Các ứng dụng này hoàn toàn phù hợp

với quy trình và công việc kinh doanh

của khách hàng, giải phóng họ khỏi

công việc thủ công, tiết kiệm rất nhiều

chi phí.

• VIETLUCK APP / WEB Mua xổ số trực

tuyến https://vietluck.vn

• Ngôn ngữ lập trình: NodeJS, ReactJS,

React Native.

https://vietluck.vn/


BỆNH VIỆN THẨM

MỸ– TP. HỒ CHÍ MINH

• Hiển thị thông tin về bệnh viện, các

dịch vụ.

• Hiển thị tin tức, hình ảnh, video

• Yêu cầu thiết kế đầu tiên

• Thời gian 4 tuần

• Thực hiện bởi Wordpress

• https://benhvienthammyhieploi.com



NOXSHIELD - TP. HCM 

• Hiển thị thông tin về sản phẩm

“Noxshield”

• Hiển thị tin tức, hình ảnh, video

• Yêu cầu thiết kế đầu tiên

• Thời gian 2 tuần

• Thực hiện bởi Wordpress

• https://noxshield.com.vn



CÔNG DÂN SỐ - TP. HCM 

• Hiển thị thông tin về giáo dục.

• Hiển thị tin tức, hình ảnh, video

• Yêu cầu thiết kế đầu tiên

• Thời gian 4 tuần

• Ngôn ngữ lập trình thực hiện: 

HTML, CSS

• https://congdanso.edu.vn



GIZA VIETNAM

• Hiển thị thông tin về công ty, 

các sự kiện sắp diễn ra,

• Hiển thị tin tức, hình ảnh, 

video

• Yêu cầu thiết kế đầu tiên

• Thời gian 3 tuần

• Thực hiện bởi Wordpress

• https://gizavietnam.com



LOPHOCVUI – SẢN PHẨM PHI LỢI NHUẬN





ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI: 

HỆ THỐNG ERP

Giải Pháp

- Thương mại điện tử: Với nền tảng thương mại

điện tử tích hợp để bán Sách truyền thống và

Sách điện tử.

- CRM: Tạo bảng điều khiển tổng quan về các

hoạt động bán hàng.

- Hàng tồn kho: Theo dõi đầy đủ sổ sách từ nhà

cung cấp đến khách hàng.

- Sản xuất: Quản lý tất cả các hoạt động sản

xuất.

- Kế toán: Tự động hóa toàn bộ quy trình lập

hóa đơn, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian

nhập liệu.

- Nhân viên: Quản lý tất cả thông tin liên quan

đến từng nhân viên, ghi lại trạng thái của từng

nhân viên, chức danh công việc, loại hợp

đồng, ngày tháng và lịch trình.



HABECO: GIÁM SÁT BÁO 

CÁO CHẤT LƯỢNG THEO 

THỜI GIAN THỰC CỦA BIA

Giải Pháp

- Xây dựng hệ thống cho Nhân viên cập

nhật tình trạng chất lượng của Bia

theo thời gian thực.

- Giám sát và cảnh báo thời gian thực

trong trang web / app

- Hệ thống quản lý vai trò người dùng

Công nghệ

• MQTT / Socket cho hệ thống cảnh

báo và dữ liệu giám sát thời gian thực

- NodeJS / React lập trình web/app và

máy chủ.



PHẦN MỀM QUẢN TỊ 

NHÂN SỰ

Giải Pháp

- Xây dựng hệ thống Quản lý

Nguồn nhân lực

- Hệ thống quản lý lương cho 500

người dùng

- Quyền cho người dùng

- Công nghệ: Firebase giám sát vị

trí của người dùng theo thời gian

thực.

- Django / ReactJS lập trình web /

app và máy chủ.

- Kiểm tra điểm danh bằng mã QR

và đầu đọc vân tay.





KIỂM SOÁT PIN CỦA

TRẠM BIẾN ÁP THEO

THỜI GIAN THỰC

Giải Pháp

- Xây dựng mô-đun Phần cứng để gửi dữ liệu

của pin từ BTS đến máy chủ, sử dụng 3G /

4G / NB-IoT.

- Giám sát và cảnh báo thời gian thực trong

trang web/app sử dụng MQTT / Socket /

Web service

- Quyền cho người dùng

Công nghệ:

• Lập trình C / C ++ cho vi điều khiển với

mô-đun 3G / 4G / NB-IoT.

• MQTT / Socket cho dữ liệu giám sát thời

gian thực và hệ thống cảnh báo

• NodeJS / React lập trình web/app và máy

chủ.



HỆ THỐNG VƯỜN 

THÔNG MINH

Giải Pháp

- Xây dựng hệ thống IoT điều khiển

smartfarm công nghệ cao.Dữ liệu của 24

cảm biến giám sát theo thời gian

thực.Các thiết bị điều khiển tự động hoặc

điều khiển thủ công bằng trang web/

app. Quyền dành cho quản trị viên và

người dùng

Công nghệ

• Lập trình C / C ++ cho vi điều khiển với

cảm biến mô-đun LORA (độ ẩm, nhiệt

độ, đèn).

• MQTT / Socket cho dữ liệu giám sát thời

gian thực và hệ thống điều khiển.

• NodeJS / React web/app và máy chủ.



CỔNG ĐẢM BẢO AN 

NINH TUYỆT ĐỐI

• Bảo mật cao

• Kiểm soát số lượng người

check-in, -out

• Nhận dạng khuôn mặt và vân

tay chính xác
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CẢM ƠN BẠN 

ĐÃ CHÚ Ý!

LIÊN HỆ NGAY:

SĐT: (+84).983.811.938/ 

(+84).971.479.145

Địa chỉ: số 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà

Nội, Việt Nam.

Email: contact@tinasoft.vn

mailto:hotro@tinasoft.vn/contact@tinasoft.vn

