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Hồ sơ năng lực



Tổng quan
Phần 1



VietnamPedia

Là công ty phát triển phần mềm có trụ sở đặt tại 
Hà Nội. Với đội ngũ lập trình viên nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực CNTT cũng như có nhiều 
hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ chuyên ngành, 
VietnamPedia đã và đang cung cấp những ý tưởng, 
giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho doanh nghiệp. 
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Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn 
nhân lực, giảm tải chi phí vận hành bằng 
việc áp dụng công nghệ số vào quy trình 
quản lý… từ đó đồng hành cùng doanh 
nghiệp phát triển, lớn mạnh trong kỷ 
nguyên kỹ thuật số.



Tầm nhìn – sứ mệnh

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu các  
giải pháp công nghệ thông tin,  
tối ưu hóa phần mềm quản lý nhằm đem lại  
giá trị hữu ích cho khách hàng trong công tác  
quản lý, phát triển doanh nghiệp, xã hội.
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Giá trị cốt lõi

Chất lượng Uy tín Trách nhiệmTốc độ



Chất lượng Uy tín Trách nhiệmTốc độ

G I Á  T R Ị  C Ố T  L Õ I

Chúng tôi luôn mang đến cho khách 
hàng các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo 
quy trình chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc tế, cùng sự đầu tư nghiên cứu 
sáng tạo tận tâm.
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Chất lượng Uy tín Trách nhiệmTốc độ

G I Á  T R Ị  C Ố T  L Õ I

Chúng tôi liên tục đổi mới sáng tạo, 
cải tiến hệ thống, năng lực thực thi, 
cắt bỏ các khâu hao phí thời gian để 
hướng tới tốc độ nhanh nhất nhưng 
vẫn đảm bảo các yêu cầu về  
chất lượng cho khách hàng.
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Chất lượng Uy tín Trách nhiệmTốc độ

G I Á  T R Ị  C Ố T  L Õ I

Chúng tôi cam kết tôn trọng chuẩn 
mực đạo đức, giữ chữ tín, xây dựng 
niềm tin trong quan hệ, giao dịch với 
khách hàng và đối tác trên cơ sở hài 
hoà lợi ích của các bên.
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Chất lượng Trách nhiệmTốc độ

G I Á  T R Ị  C Ố T  L Õ I

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.
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Uy tín
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Nhân sự chủ chốt 
Phần 2



Nhân sự chủ chốt 

VietnamPedia quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh 
nghiệm luôn cập nhật những xu hướng công nghệ 
mới nhất trên thế giới để xây dựng các sản phẩm 
chất lượng cao, phục vụ cho khách hàng. Với hơn 
10 năm kinh nghiệm tạo dựng và phát triển nhiều 
dự án trong và ngoài nước, tháng 03 năm 2019, 
VietnamPedia chính thức ra mắt và được đặt trụ 
sở tại Hà Nội. Bên cạnh sự chuyên nghiệp trong 
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kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ 
kỹ thuật viên của Vietnampedia cũng luôn 
luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp 
của khách hàng để từ đó có thể cho ra đời 
những phần mềm mới với chất lượng tốt 
nhất, giao diện thân thiện nhất, đáp ứng 
được nhiều nhu cầu đơn lẻ của từng cá 
nhân, doanh nghiệp, tổ chức…
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Khúc Ngọc Anh Nguyễn Xuân Lâm Minamikawa Famu (南川ファム)Doãn Xuân Trường

Product 
Development

Product 
Development

Product 
Architecture

Marketing  
Director

Nhân sự chủ chốt 



Khúc Ngọc Anh 
Product Development

  Với 10 năm kinh nghiệm phát triển mạng xã hội ứng 
dụng và web, phần mềm quản lý doanh nghiệp với cho 
các doanh nghiệp tại Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu. 

  Chuyên hỗ trợ phát triển các giải pháp kỹ thuật số cho 
doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, đào tạo 
biên tập, xuất bản nội dung số, tối ưu hóa SEO.
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N H Â N  S Ự  C H Ủ  C H Ố T
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Nguyễn Xuân Lâm
Product Development

N H Â N  S Ự  C H Ủ  C H Ố T

  10 năm kinh nghiệm phát triển mạng xã 
hội ứng dụng và web, phần mềm quản lý 
doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại 
Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu và Châu Mỹ.

  Tham gia xây dựng, tổ chức và phát triển 
hệ thống dữ liệu lớn, phần mềm quản lý hệ 
thống phức tạp như CRM, ERP.

  Có kinh nghiệm trong việc thiết kế  
và tối ưu hóa hệ thống tải web lớn,  
phần mềm xử lý dữ liệu lớn.

  Chuyên hỗ trợ phát triển các giải pháp 
kỹ thuật số cho doanh nghiệp, tư vấn 
phát triển sản phẩm, đào tạo biên tập, 
xuất bản nội dung số, tối ưu hóa SEO.



Doãn Xuân Trường 
Marketing Director

  Là uỷ viên BCH Hiệp Hội Phát Triển Hàng Tiêu Dùng 
Việt Nam, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành 
truyền thông. 

  Chuyên hỗ trợ phát triển các giải pháp kỹ thuật số cho 
doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, đào tạo 
biên tập, xuất bản nội dung số…
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N H Â N  S Ự  C H Ủ  C H Ố T



Minamikawa Famu  (南川ファム)

Product Architecture

  18 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm,  
xử lý hệ thống dữ liệu quy mô lớn.

  Có kinh nghiệm ở các vị trí: Kỹ sư phát triển 
phần mềm đa nền tảng, cấu trúc dự án,  
quản lý dự án.

  Có kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng  
kiến trúc microservice, AI, big data, Fintech.

 Các dự án tiêu biểu đã tham gia phát triển:

  Hệ thống quản trị của ngân hàng  

Nomura Nhật Bản, 

Hệ thống phân tích, quản lý và đưa ra  

cảnh báo động đất,  sóng thần.  

Hệ thống flatform bất động sản 

Định hướng Fintech
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N H Â N  S Ự  C H Ủ  C H Ố T



Lĩnh vực hoạt động
Phần 2
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Giải pháp 
CMS 
(hệ thống quản trị  
nội dung số online)

Giải pháp  
E-commerce 
(hệ thống quản lý  
thương mại điện tử)

Trang web 
cá nhân/tổ chức/công ty

Giải pháp  
CRM 
(hệ thống quản trị  
quan hệ khách hàng)

Outsourcing

Lĩnh vực hoạt động
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Giải pháp CMS

Là phần mềm quản trị toà soạn báo điện tử online, blogs 
cá nhân. Phần mềm này giúp biên tập viên có thể quản trị 
nội dung các trang báo, trang cá nhân của mình, từ những 
tin bài chính thống, chuyên mục, cho tới các nội dung đa 
phương tiện như video, hình ảnh, emagazines... 

Ngoài tính năng chung của 1 bộ quản trị nội dung thông 
thường, phần mềm CMS của VietnamPedia còn được thiết 
kế để tuỳ biến tới từng tính năng đặc biệt, phục vụ cho 
những nhu cầu riêng biệt của từng toà soạn, cá nhân.



L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Giải pháp CMS

Một số dự án CMS 
mà VietnamPedia đã thực hiện: 

Tạp chí công thương
http://tapchicongthuong.vn

Pháp luật dân sinh
http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn và phapluatdansinh.vn

Thương gia Online
http://thuonggiaonline.vn

Tạp chí xe
http://cartimes.vn

Diễn đàn kinh doanh của người Việt
http://brd.vn

Cộng đồng dân sinh
http://congdongdansinh.vn
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Giải pháp E-commerce

Sản phẩm hệ thống E-commerce của VietnamPedia giúp 
bạn không phải tốn nhiều chi phí trong việc duy trì hệ 
thống bán hàng thông thường  cũng như không phải tốn 
nhiều thời gian cho việc chăm sóc, theo dõi khách hàng. 

Ngoài ra giải pháp E-commerce còn được nâng cao tính 
bảo mật, tuỳ biến tính năng theo nhu cầu kinh doanh 
online/offline của khách hàng.
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Giải pháp E-commerce

http://o2sky.vn

https://www.wedecorvietnam.com

(Hệ thống chậu cây cao cấp)

http://bedauplace.com

http://nguyeneeboutique.com

Một số dự án E-commerce 
mà VietnamPedia đã thực hiện: 
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Giải pháp CRM

Là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, một chiến 
lược kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng để giảm chi 
phí và tăng lợi nhuận bằng cách củng cố sự hài lòng của 
khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả 
kinh doanh. 

Nắm bắt được sự quan trọng của CRM trong con đường 
toàn cầu hoá, số hoá cũng như  không phải bộ CRM có 
sẵn nào cũng đáp ứng được tất cả những nhu cầu đặc thù 
riêng của từng doanh nghiệp, VietnamPedia đã cho ra đời 
Phần mềm chăm sóc khách hàng theo nhu cầu cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T 
Đ Ộ N G

Giải pháp CRM

Hệ thống nha khoa Bảo Nha

Công ty gốm Hoàng

Du lịch Innoviet

Một số dự án CRM 
mà VietnamPedia đã thực hiện: 
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Trang web 
cá nhân/tổ chức/công ty

Mỗi 1 cá nhân, tổ chức, công ty đều mong muốn 
có cho mình 1 trang web chỉn chu nhất để phục 
vụ mục đích giới thiệu, nhưng xa hơn nữa là góp 1 
phần nhỏ vào công cuộc số hoá, marketing online. 

Để làm được điều đó, bên cạnh giao diện đẹp,  
UX/UI thông minh, trang web còn cần phải được 
thiết kế tối ưu truy cập, tối ưu SEO, khả năng  

nâng cấp dễ dàng,... Vì thế VietnamPedia 

ko sử dụng open source (mã nguồn mở) 

mà tất cả sản phẩm của Vietnampedia 

đều được đội ngũ kỹ thuật viên xử lý code 

thuần để có thể đáp ứng được những yêu 

cầu từ đơn giản nhất cho đến phức tạp 

nhất của cá nhân/tổ chức/công ty.



L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Trang web cá nhân/tổ chức/công ty

http://ng-jsc.com

http://nguyenphanquemai.com

http://canhquansaigon.com

http://gidvietnam.com

http://vietpictures.vn

Một số dự án Website 
mà VietnamPedia đã thực hiện: 
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Outsourcing

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực số hoá, 
VietnamPedia còn cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống, 
thiết kế phần mềm theo nhu cầu riêng của từng  
khách hàng, doanh nghiệp.

Đối tác tiêu biểu
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L Ĩ N H  V Ự C  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Giải pháp Mạng xã hội

Mạng xã hội là ứng dụng trên nền tảng Internet, 
có nhiều mô hình, dạng thức và tính năng khác 
nhau. Là nền tảng trực tuyến mà Vietnampedia 
xây dựng để mọi người cùng nhau phát triển các 
mối quan hệ với người khác có chung tính cách, 
nghề nghiệp, trình độ...

Đối tác tiêu biểu
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Tự động xóa và chủ động lưu

Bài viết, tin nhắn không có chủ đề sẽ  
tự mất sau 24h, chỉ chủ động lưu  
những tin, bài được người dùng tạo chủ đề.

Phòng chat

Nơi mà người dùng được làm quen 
với những người bạn mới, cùng chung 
nghề nghiệp, sở thích, niềm đam mê.

Chatcam

Người dùng có thể vừa 
nhắn tin vừa video call 
với nhiều người cùng 1 lúc.

Livecam

Tạo một sân chơi tương tác trực tiếp giữa những người 
dùng. Cho phép sử dụng live cam những buổi nghe nhạc, 
tâm sự hay những màn đấu game được tổ chức trực tiếp.

Một số tính năng tiêu biểu của Mạng xã hội  
do Vietnampedia phát triển
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Một số hợp đồng 
tiêu biểu

Phần 3
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M Ộ T  S Ố  H Ợ P  Đ Ồ N G  T I Ê U  B I Ể U

Hệ thống quản lý  
phòng khám nha khoa

Với nền tảng công nghệ được phát triển hơn 10 năm cùng đội 
ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, VietnamPedia đã 
mang đến một sản phẩm đo ni đóng giày – “Hệ thống quản lý 
phòng khám nha khoa chuyên nghiệp” – cho Nha khoa Bảo 
Nha với những đặc tính tối ưu như: thiết kế hệ thống quản 
lý phòng khám, quản lý bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, tra cứu 
thông tin điện tử, kho vật tư.

Giá trị hợp đồng: 5xx.xxx.xxx
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M Ộ T  S Ố  H Ợ P  Đ Ồ N G  T I Ê U  B I Ể U

Hệ thống quản lý doanh nghiệp 
kiến trúc cảnh quan

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt mọi thông tin cần 
thiết một cách chính xác, kịp thời, từ đó đưa ra các kế 
hoạch và quyết định đúng đắn, giảm tối đa chi phí, tăng 
thêm khả năng cạnh tranh, nâng cao kết quả kinh doanh… 
VietnamPedia đã xây dựng gói sản phẩm “Hệ thống quản lý 
doanh nghiệp kiến trúc cảnh quan” gồm các hạn mục: thiết 
kế hệ thống quản lý hồ sơ hợp đồng, thông tin doanh nghiệp, 
dự án triển khai và thông tin truyền thông – marketing.

Giá trị hợp đồng: 2xx.xxx.xxx
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M Ộ T  S Ố  H Ợ P  Đ Ồ N G  T I Ê U  B I Ể U

Hệ thống quản lý  
nhượng quyền thương hiệu

Việc quản lý, vận hành một spa tiêu chuẩn cùng nhiều 
dịch vụ như Star Home Spa đã trở nên dễ dàng, thuận lợi 
khi sử dụng phần mềm của VietnamPedia. Gói sản phẩm 
bao gồm thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ, quản lý sản 
phẩm thương mại, quản lý hệ thống chi nhánh nhượng 
quyền, thông tin tài chính, quản lý nhân viên và thành 
viên… luôn đảm bảo tính thông suốt của dữ liệu và đặc 
biệt không ảnh hưởng đến quy trình vận hành của spa 
khi nâng cấp phiên bản hoặc phát triển thêm tính năng.

Giá trị hợp đồng: 4xx.xxx.xxx



Thank you and best regard

CÔNG TY TNHH VIETNAMPEDIA

Miền Bắc: Số 1, ngách 26, ngõ 58 phố Đào Tấn,  
P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội

Miền Nam: Lầu 1, P1.4, tòa nhà Hoàng Đan,  
47 – 49 Hoàng Sa, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Hotline: 093 798 1707
Mã số thuế: 0108663676


