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GIỚI THIỆU CHUNG 
 

Kính gửi Quý khách hàng! 

 

Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 2018, 

khi mà Công nghệ và nhu cầu chuyển đổi nền tảng số của rất nhiều doanh nghiệp tại 

Việt Nam bùng nổ. Chúng tôi được thành lập với sứ mệnh phát triển các nền tảng, phần 

mềm và dịch vụ công nghệ thông tin mới nhất, mang đến những lợi ích to lớn cho các 

doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vuẹc khác nhau, nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp. 

Tuy là một doanh nghiệp trẻ, nhưng Tinasoft Việt Nam luôn là một trong những 

công ty nắm bắt nhanh và đi đầu công nghệ, lập trình nhúng, xây dựng các dự án về 

IoT, Blockchain….. Doanh nghiệp chuyên đào tạo và cung cấp các sản phẩm cho 

doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho doanh nghiệp, tổ chức 

kinh doanh - xã hội. 

Doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

IOT, Đào tạo IOT, AI, Machine learning cho doanh nghiệp, Thiết kế mạch điện tử, 

Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, Xây dựng nền tảng giáo dục trực 

tuyến, Thiết kế website, Ứng dụng Blockchain…….Với các chuyên gia hàng đầu tốt 

nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hoá, Tinasoft 

Việt Nam luôn tự tin tiếp nhận công nghệ nhanh nhất, chính xác nhất. Không chỉ thế, 

con người Tinasoft Việt Nam ý thức luôn cập nhật, trau dồi, tu dưỡng kiến thức và 

thấu hiểu những mong muốn, khát vọng của khách hàng.  

Thời gian Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên 

phương diện cuộc cách mạng công nghệ 4.0, cũng chính là thời điểm vàng để mọi 

doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực công nghệ cống hiến và phát triển. Rất nhiều cơ 

hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Tinasoft Việt Nam cũng sẽ không 

ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những phê bình nghiêm 

túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến 

quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo phương châm: “Sáng tạo để 

vươn lên”. 

 



Tinasoft Việt Nam luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển. Đó là các 

cơ hội được hợp tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể 

ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích 

của Quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể Tinasoft Việt Nam đoàn kết, 

vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, Tinasoft Việt Nam chắc chắn sẽ gặt hái 

được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.  

 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 

  



SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 
 

1. GIỚI THIỆU VỀ TINASOFT VIỆT NAM: 

Tháng 5 năm 2012 Tinasoft Việt Nam manh nha ý tưởng xây dựng một nền 

tảng quản trị thư viện điện tử sử dụng mã nguồn mở và hệ thống giáo dục trực tuyến 

miễn phí dành cho các em học sinh. Tháng 8 năm 2015, chúng tôi cho xây dựng ra 

trang web lophocvui.com, thực hiện ý tưởng giáo dục trực tuyến miễn phí. Cùng những 

năm tháng phát triển, chúng tôi xây dựng lên các hệ thống nghiên cứu KOHA, Dspace, 

IOT, Big Data, Blockchain…. 

Tháng 12 năm 2018 Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam quyết định thành lập 

sau một thời gian dài ấp ủ định hướng về xây dựng nền tảng số, hệ thống IOT, BIG 

Data, Blockchain…. Mục đích và tôn chỉ hàng đầu của doanh nghiệp là xây dựng 

phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu “Thay đổi khác biệt, chuyên 

nghiệp” của khách hàng. 

Công ty cổ phần Tinasoft Việt Nam phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch 

vụ công nghệ thông tin mới nhất, mang đến những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nâng tầm giá trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 

4.0. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu: 

❖ Tư vấn thiết kế, xây dựng website 

❖ Xây dựng các ứng dụng di động app trên hệ điều hành IOS và Android 

❖ Nghiên cứu xây dựng hệ thống IOT. 

❖ Thiết kế mạch điện tử. 

❖ Phần mềm quản trị doanh nghiệp. 

❖ Xây dựng các ứng dụng Blockchain 

Tinasoft Việt Nam luôn định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ phát triển 

bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và công nghệ ở 

một tầm cao mới. Chính vì thế, chúng tôi luôn nâng cao kiến thức kết hợp với thực tiễn 

và thấu hiểu khách hàng. 

  



Phương châm hoạt động của Công ty Cơ phần Tinasoft Việt Nam: 

Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình theo hướng tích cực. TINASOFT Việt 

Nam cam kết sẽ mang lại những dịch vụ chất lượng nhất cho doanh nghiệp. Với lý 

tưởng đó, chúng tôi sẽ làm việc theo phương châm “TIN CẬY – TIỆN ÍCH – CHÍNH 

XÁC”. Và sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực để trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho các 

doanh nghiệp, tổ chức muốn chuyển mình theo công nghệ số. 

  



2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN 

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam. 

Tên giao dịch quốc tế: Tinasoft Vietnam Joint Stock Company. 

Trụ sở chính: Số 3G, Ngõ 420/10 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Văn phòng làm việc: Toà nhà Ellipse số 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 

Hotline: 0983.811.938 

Website: https://tinasoft.vn 

Email: contact@tinasoft.vn  

  

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


3. SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

 

Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm Tinasoft phấn đấu trở thành công 

ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính: Nghiên cứu 

xây dựng hệ thống IOT, Xây dựng các sản phẩm ứng dụng Blockchain, AI và Machine 

learning cho doanh nghiệp, Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, Xây 

dựng nền tảng giáo dục trực tuyến, Thiết kế website…….Tinasoft Việt Nam đã và 

đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động 

sau: 

❖ Tư vấn, thiết kế website 

+ Tư vấn thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp 

+ Tư vấn thiết kế website bán hàng 

+ Tư vấn thiết kế và cung cấp giải pháp TMĐT 

+ Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố 

❖ Xây dựng các ứng dụng di động app trên hệ điều hành IOS và 

Android 

+ Tư vấn thiết kế ứng dụng di động app tương thích với 02 hệ điều hành 

IOS và Android 

+ Thiết kế app mobile đa ngành nghề như: giáo dục, thương mại điện tử, 

đặt hàng qua app, bất động sản, spa làm đẹp,... 

❖ Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống Internet Of Things 

+ Tư vấn công nghệ về xây dựng hệ thống IoT 

+ Tư vấn về lựa chọn các thiết bị phần cứng thích hợp cho dự án 

+ Xây dựng phần mềm về Smart Farm, Smart Home, Smart City 

❖ Thiết kế mạch điện tử. 

+ Xây dựng những bộ KIT giả lập về IOT 

+ Thiết kế các loại mạch điện tử 

+ Xây dựng mạch điện tử phù hợp với những thiết bị cho các dự án 

❖ Tư vấn thiết kế, xây dựng phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp: 

+ Xây dựng quản lý kho 

+ Theo dõi doanh số hàng tháng, hàng quý tích hợp chăm sóc khách hàng 

+ Xây dựng hệ thống cổng an ninh thông minh nhận diện khuôn mặt, vân 

tay giúp quản lý giám sát tòa nhà, cơ quan cần tính bảo mật cao 



+ Tư vấn lựa chọn phần mềm tuỳ thuộc vào trình độ nhân sự cũng như 

tài chính doanh nghiệp 

❖ Cung cấp nền tảng giáo dục trực tuyến 

 + Cung cấp các khoá học trực tuyến miễn phí cho học sinh sinh viên 

 + Cung cấp nền tảng miễn phí dành cho các trường học, doanh nghiệp 

 + Cung cấp nền tảng đào tạo dành cho doanh nghiệp 

 + Tư vấn xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến ( E-Learning) 

❖ Tư vấn, thiết kế, xây dựng các nền tảng, sàn thương mại điện tử 

+Tư vấn xây dựng sàn thương mại bất động sản, hoa tươi, các nhu yếu 

phẩm, mỹ phẩm…. trên website, appmobile 

+Tư vấn xây dựng sàn thương mại điện tử tổng hợp các landing page cho 

các website đa ngành nghề…. 

❖ Xây dựng các ứng dụng Blockchain 

  



4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

 

Các sản phẩm dịch vụ của Tinasoft đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp 

công nghệ hiện đại trên thế giới và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng 

dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến và khai thác nguồn nhân lực trong nước đã giúp 

cho Tinasoft tạo ra được những sản phẩm chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh. 

Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn, đảm 

bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng. 

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khách hàng củaTinasoft bao gồm một đội ngũ các 

nhà tư vấn, thiết kế và chuyên viên lập trình giỏi được đào tạo chuyên nghiệp và có 

nhiều kinh nghiệm trong các dự án luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn. 

❖ Ngôn ngữ lập trình 

Tinasoft định hướng phát triển và sử dụng công nghệ phần mềm thương mại 

với tính ổn định cao và các hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp nhất của Microsoft,  

• Môi trường đa nền tảng: Windows, Mac OS, Ubuntu  

• Ngôn ngữ : ReactNative, NodeJS, React JS, Node JS, Python, C, C++, C#, 

PHP, Laravel....... 

• Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: MySql, Postgres, Mongo DB….. 

Tư vấn hệ thống Công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, dịch vụ lập trình 

quốc tế, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, phát triển các ứng dụng 

Web, cung cấp các dịch vụ IT chuyên nghiệp và dịch vụ gia tăng là các lĩnh vực hoạt 

động chính của Công ty. Các giải pháp của Tinasoft là các giải pháp phần mềm nền 

tảng nhằm xây dựng một hệ thống thông tin tổng thể hoàn thiện, ảnh hưởng sâu sắc tới 

toàn bộ hệ thống quản lý tổ chức và doanh nghiệp. Cách tiếp cận đó là sự khác biệt cơ 

bản của Tinasoft so với các công ty phần mềm khác trong bối cảnh thị trường vốn rất 

quen thuộc với cách tiếp cận truyền thống là phát triển các ứng dụng nhằm giải quyết 

các vấn đề tác nghiệp cụ thể trong quản lý. Với đội ngũ tư vấn giỏi và có kinh nghiệm, 

chúng tôi được các khách hàng tin tưởng trong việc hoạch định các chiến lược và lộ 

trình đầu tư toàn diện một cách hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 

 

 



HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:  

Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam là một trong những công ty cung cấp các 

dịch vụ về công nghệ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp với trình 

độ chuyên môn cao. 

Cán bộ, nhân viên của Tinasoft đặt mục tiêu “Chất lượng” là mục tiêu kinh 

doanh của doanh nghiệp. “Chất lượng” của Tinasoft được thể hiện trong từng khâu, 

từng giai đoạn và mọi lúc mọi nơi. Chính điều này đã tạo nên niềm tin của khách hàng 

đối với Tinasoft Việt Nam. 

  



DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG 

ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI 

NGUYÊN 

KCN Yên Bình, Thị xã Phổ Yên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

NHÀ XUẤT BẢN ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI Số 5 Hàng Chuối, Hà Nội 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

VIETLUCK 

Số 74 Quán Sứ, Phường Trần 

Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU & 

PHÁT TRIỂN 

ĐÔNG GIANG VIỆT NAM 

Tầng 8, 42A Trần Xuân Soạn, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY 

ROYAL VIỆT NAM 

Số 4 B4, Ngõ 565 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân Nam, Hà Đông, Hà 

Nội 

CÔNG TY CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP 

DANH 2E HHT VIỆT NAM 

136 đường Thụy Phương, Phường 

Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ VINHOUSE 

Tầng 6,Tòa nhà La Thành Plaza, 

Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, 

Vietnam 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU – 

NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO) 
183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, 

Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE 
Số 14 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HIỆP 

LỢI 
130 D. Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU LINH 

HOẠT 

33/5A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG 

VIỆT NAM 

Golden Land Building, 275 Nguyễn 

Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

 

  



DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

1. Xây dựng, thiết kế Website 

 

Landing Page và Website 

Các dự án về website từ đơn giản như những trang tin tức, thông tin về sản 

phẩm dịch vụ của doanh nghiệp được viết trên platform wordpress… cho đến những 

hệ thống web phức tạp được viết bằng ngôn ngữ React, NodeJS, PHP…. Tất cả các dự 

án được xây dựng dựa trên ý tưởng của khách hàng và được chúng tôi tư vấn sao cho 

phù hợp với từng quy mô và ngành nghề của khách hàng.  



2. Hệ thống web/app đọc tin tức Crypto, NFT, Web3, Defi 

 

Ứng dụng tuyệt vời có thể đọc các tin tức được cập nhật 24/7 về Blockchain, 

crypto, DeFi, DOAs và NFT. Sâu hơn nữa, độc giả có thể được cập nhật những phân 

tích về các dự án blockchain. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tìm hiểu những kỹ thuật 

phân tích thị trường trong việc mua bán trao đổi crypto và NFT cơ bản. Thông tin sản 

phẩm chi tiết:  

• Website: https://coinr4.com 

• App: có thể tải ứng dụng trên App Store và Google Play 

3. Đào tạo xây dựng hệ thống IOT cho Samsung 

https://coinr4.com/


 

Bộ mạch giả lập cho hệ thống SMART HOME, SMART FARM 

Chúng tôi thiết kế ra bộ mạch giải lập cho hệ thống thông minh được kết nối 

với Internet. Bộ mạch được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cho việc thực hành, vận dụng 

những kiến thức từ lý thuyết và đặc biệt lại có đầy đủ tính năng mà một hệ thống IOT 

cần phải có khi kết hợp với phần mềm trên máy tính. Sau khi được nghiên cứu và thực 

hành đầy đủ tại khóa học IoT thực tế, học viên sẽ lĩnh hội được: 

• Hiểu được tổng quan về hệ thống IoT, những ứng dụng của IoT trong 

xây dựng nhà thông minh, nhà máy thông minh… 

• Giao thức trong IoT, nắm được cách triển khai hệ thống IoT trong thực 

tế dành cho nhà máy thông minh… 

• Cách xây dựng hệ thống IOT từ phần cứng đến phần mềm 

• Xây dựng được hệ thống IoT theo dõi, điều khiển nhà thông minh, nhà 

máy thông minh…. 

• Cách lập trình nhúng C/C++ cho các thiết bị trong IoT (nền tảng 

Arduino/Raspberry Pi). 

• Điều khiển được thiết bị từ xa qua Internet/LAN. 

• Làm việc với cảm biến và theo dõi dữ liệu thời gian thực sử dụng NodeJS 

trên nền Linux hoặc Windows. 

  



4. Xây dựng cổng an ninh thông minh tích hợp nhận dạng khuôn mặt, vân 

tay 

 

Hệ thống cửa an ninh giám sát 

Thông thường các hệ thống ra vào khu dân cư sử dụng xác thực vân tay, thẻ từ. 

Hệ thống chúng tôi cung cấp, tích hợp thêm tính năng nhận dạng khuôn mặt. Ngoài ra, 

hệ thống cho phép cư dân mở cửa cho khách từ xa, thông qua ứng dụng di động (hoặc 

máy tính bảng/thiết bị gắn cố định tại phòng). 

Giải pháp kỹ thuật: 

❖ Cổng ra vào lắp IP camera, máy tính all-in-one để hiển thị thông tin (nếu 

cần) và điều khiển cổng tự động. Hệ thống camera lắp song song với hệ 

thống vân tay/thẻ từ cũ của Khu dân cư (nếu có). Tất cả các IP camera 

vào máy tính kết nối với mạng nội bộ (LAN). 

❖ Toà nhà lắp máy chủ độc lập, mỗi máy chủ xử lý 06 - 10 luồng camera 

thời gian thực. Đảm bảo khi mất kết nối Internet, hệ thống ra vào bằng 

nhận diện khuôn mặt vẫn hoạt động tốt. 

❖ Máy chủ trên mạng LAN có kết nối với Cloud. Máy chủ trên Cloud cho 

phép người dân thực hiện các tác vụ đăng ký khuôn mặt cho chủ hộ, 



khách, và mở cửa cho khách từ xa thông qua ứng dụng di động hoặc thiết 

bị gắn cố định trong phòng riêng. 

❖ Toàn bộ dữ liệu người dùng sẽ được lưu riêng rẽ trên server mạng LAN 

và đồng bộ chung trên Cloud. 

Hệ thống Cổng thông minh có thể thực hiện đồng thời: 

❖ Phát hiện nhanh và chính xác nhiều khuôn mặt đồng thời trên live video 

và hình ảnh tĩnh trong 0,1 – 0.86 giây. 

❖ Phân loại giới tính 

❖ Phát hiện khuôn mặt trực tiếp 

❖ Nhận diện cảm xúc: phần mềm có thể nhận ra các loại cảm xúc trong 

khuôn mặt của con người: buồn, vui, sợ hãi, ngạc nhiên, tức giận… 

❖ Thuộc tính khuôn mặt: phát hiện các thuộc tính nhất định trong quá trình 

trích xuất khuôn mặt: nụ cười, miệng mở, mắt nhắm, đeo kính, râu…. 

❖ Ước tính tuổi………… 

Hệ thống phần mềm triển khai trong vòng khoảng 3 tháng, chi phí triển khai 

phần mềm là 60.000 USD (dự kiến 06 cổng ra vào). Khi số lượng cổng ra vào 

tăng lên, chi phí license sẽ tăng lên, dự kiến 5000$/cổng. 

Chi phí phần cứng tuỳ thuộc vào chủ đầu tư lựa chọn bao gồm: Máy chủ mạng 

LAN, Cloud 

  



5. Hệ thống phần mềm quản lý quy trình sản xuất (gỗ, keo) 

Hệ thống được triển khai cho quy mô xưởng sản xuất có công suất trung bình 

đến lớn. Yêu cầu nhân viên đảm bảo thực hiện công việc theo một quy trình nhất định 

cho mỗi sản phẩm, đảm bảo đúng thời gian, khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng 

sản phẩm đầu ra. 

Mọi thông tin hoặt động của nhân viên, quy trình làm việc, thời gian thao tác sẽ 

được lưu trữ hết trên máy tính. 

Có thống kê báo cáo chi tiết các công việc, tiến độ, kết quả, KPI,… 

 

 

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất 

 



 
Hệ thống quản lý tiến độ công việc 

 

6. Dự án số hóa dữ liệu 

Dự án triển khai số hóa dữ liệu bao gồm các danh mục công việc sau: 

- Nhập liệu bằng tay các tài liệu cũ của cơ quan (các tài liệu in sẽ được xử lý 

bằng cách scan và dùng phần mềm chuyển ảnh thành text. 

- Tư vấn xây dựng quy trình quản lý, thao tác nghiệp vụ với dữ liệu số. 

- Rà xoát, đối chiếu dữ liệu nhập liệu với dữ liệu cũ (nếu có) của đối tác. 

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phân quyền cho người 

dùng. 

- Tư vấn các hệ thống phần cứng tích hợp (nếu cần). 

- Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu. 

  



7. Dự án số hóa bản đồ thời gian thực thiết bị bay 

 

Mô tả dự án: 

Cloud Server lưu trữ dữ liệu: 

- Định tuyến các con đường bằng cách nhập vào các điểm dừng liên tục của 

con đường đó. 

- Vị trí thiết bị gửi lên liên tục qua 3G. 

- ID của các thiết bị bay. 

Trang web quản lý của hệ thống (cũng đặt trên cloud server luôn) 

- Quản lý nhân viên 

- Cho phép nhân viên tạo dữ liệu các tuyến đường bằng cách nhập vào các 

điểm dừng hoặc lựa chọn điểm dừng trên bản đồ. 

- Cho phép nhân viên tạo ID thiết bị bay, tài khoản login tương ứng với thiết 

bị bay đó. 

- Hiển thị vị trí của các thiết bị liên tục thời gian thực trên bản đồ. 

- Click chọn 1 thiết bị sẽ hiển thị lịch sử di chuyển của thiết bị đó trên bản đồ 

Và rất nhiều đơn vị khác đều cảm thấy yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Tinasoft 

Việt Nam bởi sự nhiệt tình, chu đáo của các nhân viên. 

Do sự cạnh tranh trên mọi lĩnh vực ngày càng trở nên gay gắt, các doanh nghiệp 

đều cố gắng giảm chi phí tối đa để tăng tính cạnh tranh. Thấu hiểu được điều nay, 

Tinasoft Việt Nam đã không ngừng tìm tòi các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm 



chi phí cho khách hàng. Bên cạnh đó, Tinasoft còn tư vấn và cung cấp nhiều giải pháp 

hữu hiệu khác về xây dựng phần mềm, nền tảng theo từng yêu cầu cụ thể của khách 

hàng nhằm đem đến hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiêp. 

  



CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 

Tinasoft Việt Nam là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp 

hóa, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm đầu ngành. Mô hình vận hành hoạt động 

công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành 

cỗ máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty. 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

 

 
 

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám 

đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, Tinasoft chú trọng vào chuyên 

môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.  

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo 

mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được 

đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được 

triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có 

trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung 

cho Tinasoft trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng. 

Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng 

đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. 

Ngoài ra điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. 

BAN GIÁM 
ĐỐC

Hệ Thống Kỹ 
Thuật

Phòng Dự Án

Phòng Hệ 
Thống Phần 

Mềm

Hệ Thống Kinh 
Doanh

Phòng Kinh 
Doanh

Phòng Chăm 
Sóc Khách 

Hàng

Hệ Thống 
Chức Năng 

Khác

Phòng Tài 
Chính Kế Toán

Phòng Nhân Sự



Những điều này đã và đang giúp chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công 

ty lớn mạnh. 

Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều được đào tạo trong các trường đi đầu 

về công nghệ thông tin như: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Bách 

Khoa, ĐH Điện lực. Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với 

việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam một 

nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  

Tại Tinasoft Việt Nam chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. 

Công ty Cổ phần Tinasoft Việt Nam luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là 

một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công 

vì Tinasoft Việt Nam luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành 

công của Công ty được chia cho chính những thành viên xuất sắc của Công ty, những 

người làm nên sức mạnh của Công ty ngày nay. 

2. Profile Nhận sự chủ chốt 

✓ CEO Hoàng Thu Thủy: Thạc sỹ QTKD; Cựu du học sinh tại 

LB Nga; 04 năm quản trị nhân sự. 

✓ CTO Nguyễn Quốc Uy: Tiến sỹ Công nghệ thông tin tại Nga; 

05 năm kinh nghiệm R&D trong lĩnh vực IoT; 03 năm kinh 

nghiệm BA. 

✓ Trưởng phòng R&D Nguyễn Ngọc Hưng: Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện tử; Cựu du học sinh tại Hàn Quốc; 02 năm kinh nghiệm 

R&D; 02 năm kinh nghiệm FrontEnd 

✓ Trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Thắng Hải An: Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật điện tử; Cựu du học sinh tại Ý; 02 năm kinh nghiệm 

nghiên cứu IOT; 02 năm kinh nghiệm BackEnd 

  



LỜI KẾT 

Tuy Tinasoft Việt Nam là một công ty về công nghệ còn trẻ, nhưng chúng tôi 

có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp làm việc. Lấy Khách hàng là trung 

tâm, và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, sự hài lòng của Quý khách hàng chính là 

thước đo thành công của công ty chúng tôi.  

Vì vậy, chúng tôi luôn hành động theo tôn chỉ: Chuyên nghiệp tạo ra chất lượng; 

Chính xác đến từng chi tiết để tạo ra sự khác biệt; Và hiệu quả trong mọi hoạt động để 

gia tăng lợi ích của khách hàng và công ty. 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay để Tinasoft Việt Nam “Hiện thực hóa ý 

tưởng của bạn”! 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM 

Trụ sở chính: Số 3G, ngõ 420/10 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội VPĐD: 

Phòng1405, phòng 1208, tòa nhà Ellipse, số 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: (+84) 983.811.938 

Email: contact@tinasoft.vn 


