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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP PHẦN MỀM SKYNET
Tê n gọ i: COƒ NG TY CP PHẦN MỀM SKYNET
Tê n Tie„ ng Anh: SKYNET SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY.
Logo: Biểu tựợng của một sức mạnh
Xuất phát điểm là một đất nước là một điều nhỏ bé, Skynet mong muốn liên tục và trong
tương lai vươn ra toàn cầu. Màu xanh là màu thể hiện được sức sáng tạo tự nhiên và sự kết
nối giữa skynet và thế giới.
CÔNG TY CP PHẦN MỀM SKYNET được ra đời và o ngà y 15 thá ng 5 nă m 2012 trong
lú c sự phá t triež n và bù ng nož Cô ng nghệ và TruyeŸ n thô ng tạ i Việ t Nam. Ra đời với sứ mệ nh phụ c
vụ khá ch hà ng với dịch vụ to„ t nha„ t, đưa ra những giả i phá p hữu ı́ch nha„ t. SKYNET đã tự lựa
chọ n cho mı̀nh con đường đi lê n la„ y cha„ t lượng và uy tı́n hà ng đaŸ u.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: TruyeŸ n thô ng, Quả ng cá o, Quả ng
cá o trực tuye„ n, Thiết kế website; cung ca„ p cá c giải pháp trực tuyến cho doanh nghiệp kết nối
đến khá ch hà ng... Với cá c chuyê n gia hà ng đaŸ u, quy trı̀nh là m việ c chuyê n nghiệ p. SKYNET luô n
được trau doŸ i, tu dưỡng và ý thức được sứ mệ nh phụ c vụ khá ch hà ng củ a mı̀nh. “Cho đi và nhận
lại” chính là giá trị sống của chúng tôi. SKYNET cũng sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến
đóng góp, 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: “Không ngừng học hỏi, sáng tạo”.

SKYNET 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 đội ngũ SKYNET đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, SKYNET chắc
chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

SLOGAN: “ Cho đi và nhận lại”
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SKYNET CÔNG TY PHẦN MỀM CHUYEƒ N NGHIEƒ̣ P HA¼ NG ĐA½ U

5 Lý do khiến bạn không không thể không chọn SKYNET
❶ Cha„ t lượng dịch vụ đáp ứng tiêu chí khách hàng tuyệt đối
❷ Cam ke„ t hoà n tieŸ n 100% ne„ u cá c thie„ t ke„ khô ng đạ t chuaž n
❸ Cam kết 100% đội ngũ lập trình và thiết kế có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm
❹ Quy trình thiết kế theo tiêu chuẩn đáp ứng mọi nhu cầu nâng cấp trong tương lai
❺ DaÅ n đaŸ u veŸ giá với chi phı́ tha„ p nha„ t, cạ nh tranh nha„ t
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CÔNG NGHỆ SKYNET SỬ DỤNG
Mong muốn những sản phẩm luôn đạt đến chất lượng tốt nhất, SKYNET sử dụng các công
nghệ mới và tân tiến trong lập trình phần mềm web, thiết kế hệ cơ sở dữ liệu.

v Công nghệ Lập trình
SKYNET 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 MSSQL Server, Oracle, MySQL, Struts framework,
Apache, Websphere IBM, WordPress, Photoshop, Corel, Illustrator và nhiều API khác. Có thể kể tên
một số các API mà chúng tôi đã sử dụng trong các dự án của mình như: J2EE, Hibernate, Spring,
RabbitMQ, Node.js, Opencart, Woo, Druple, Xenforo.
· Môi trường Windows
· Công nghệ .NET, Web+
· Ngôn ngữ : C#, VB, ASPX, PHP…
· Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, Oracle, MySql
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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 SKYNET 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 SKYNET 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.
•

Platform: Sun J2EE technology, Hewlett-Parkard e-speak technology, Microsoft
platform.

•

Web Servers & Application Servers: IIS, Apache Web Server, IBM Websphere,
BEA Weblogic, SiliverStream, Microsoft.NET.

•

Middleware & Web Services: J2EE/EJB, RMI, CORBA, ORBit, RMI-IIOP,
COM/DCOM, MTS, SOAP, DB2 XML Extender.

•

Programming Language and Scripting: Java, C, C++, Visual Basic, Delphi, JSP,
Perl, ASP, ASP.NET, Java/VB Script, XML/XSL, XSL-FO, Lotus Notes Domino,
HTML/DHTML, WebL, PL/SQL, VisualAge for Java.

•

Web Deverlopment: HTML/DHTML, WebL, ASP, Servlet/JSP, Java Scrip, VB Scrip,
Perl, PHP, MS FrontPage, MS Visual InterDev, CoffeeCup HTML, Macromedia Studio
MX, Adobe PhotoShop, Corel Draw, DTC’s Autonomous Dweb.

•

Operating System: Sun Solaris, Redhat Linux, MS DOS, MS Window
95/98/NT/2000, Novel Netware, OS/400, HP Unix, AIX, AS/400, Sun Solaris, OS/2,
and VMS/VÃ.

•

Database: Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro , MySQL, DB2, PostgreSQL,
Lotus Notes Domino, Sybase.

•

Networking: Novell, Window NT/2000, UNIX, Linux, Internet/Intranet, WAN/LAN,
Voice over IP, low-level TCP/IP, Symbian OS, Mobile Computing.

•

Web based applications: Lotus Notes, MS Exchange, and Mdaemon.
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•

Analysis anh design tools: Rational Rose, Rational XDE, ERWin, Oracle, UML.

Solutions and architecture: Portal server and applications, Data warehouse implementations,
Web-based Applications, Client/Server Applications, e-Commerce, ERP solutions.
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QUY TRÌNH XỬ LÝ DỰ ÁN THIẾT KẾ

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hang
- Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng (sử dụng Bảng yêu cầu thiết kế).
- Xác nhận các yêu cầu và thông tin của khách hàng để đảm bảo
SKYNET hiểu chính xác khách hàng.
Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu
- Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế của khách hàng,
SKYNET sẽ phân tích rõ rang mục đính, yêu cầu và nguyện vọng của
khách hàng.
- SKYNET đưa ra bảng báo giá chi tiết và 2 bên tiến hành kí kết hợp đồng.
- SKYNET lên kế hoạch thực hiện dự án và gửi cho khách hàng để khách
hàng kiểm tra tiến độ dự án.
Giai đoạn 3: Thiết kế
- SKYNET tiến hành thiết kế bố cục (prototype). Khách hàng xem, yêu
cầu thay đổi, bổ sung cho đến khi hài lòng
-

SKYNET dựa trên bố cục đã được duyệt, tiến hành thiết kế trên Photoshop
và Flash.
Khách hàng xem, kiểm tra tính thẩm mỹ và thống nhất

Giai đoạn 4: Xây dựng hệ thống
- Xử lý giao diện Photoshop thành trang web HTML và CSS.
-

Xây dụng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.

-

Lập trình chức năng, tương tác và lắp ghép vào trang web HTML và Flash.

Giai đoạn 5: Kiểm thử website
-

Nhập dữ liệu mẫu.

-

Upload website demo lên internet để khách hàng kiểm tra lỗi, độ
chính xác của chức năng, trình tự hoạt động của website.

-

SKYNET chỉnh sửa những lỗi phát sinh để đảm bảo website không sai lệch
vớithiết kế.

-

Thời gian kiểm thử tối đa 01 tuần.
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Giai đoạn 6: Nghiệm thu và bàn giao
-

Sau giai đoạn kiểm thử website, khách hàng nghiệm thu chất lượng của dự án.

-

SKYNET bàn giao cho khách hàng những nội dung:

-

Source code và tài liệu hướng dẫn sử dụng

-

01 buổi hướng dẫn khách hàng quản trị website một cách hiệu quả.

Giai đoạn 7: Bảo hành
-

SKYNET theo dõi và chỉnh sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
webstie.

-

SKYNET cam kết trong giai đoạn bảo hành, website của khách hàng hoạt
động ổn định và hiệu quả.
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CÁC DỊCH VỤ MÀ SKYNET CUNG CẤP
1. Thiết kế và xây dựng hệ thống website
* Ngôn ngữ: PHP, Java, .NET, HTML
* Danh mục: TMĐT, Doanh nghiệp, Shop, Trang Tin…
2. Phát triển website
* SEO Web
* Quản trị nội dung
* Nâng cấp và phân tích bảo trì web
* Quảng bá website
3. Cung cấp Outsourcing
* Nhân sự lập trình cho thị trường Nhật Bản, Singapore
4. Cung cấp giải pháp trực tuyến cho doanh nghiệp
* Email marketing
* Hosting & Domain
* Profiles doanh nghiệp
5. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
* Thiết kế Logo
* Thiết kế Catalog
* Thiết kế Bao bì, tem nhãn
* Xây dựng bộ nhận diện
6. Thiết kế hệ thống dữ liệu trên các hệ điều hành
* Thiết kế cơ sở dữ liệu cho tất cả các phần mềm trên các nền tảng windows, Os
7. Xuất bản phần mềm
* Thiết kế phần mềm cho doanh nghiệp
* Thiết kế phần mềm cho cá nhân, cửa hàng
* Tư vấn thiết kế phần mềm theo yêu cầu
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG
1.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG
Với Kinh nghiệ m được tı́ch lũ y qua nhieŸ u nă m hoạ t độ ng, cá c sả n phaž m củ a SKYNET đã
được nhieŸ u cơ quan, doanh nghiệ p, tož chức, đoà n thež , cá nhâ n trong và ngoà i nước đá nh giá
cao veŸ cha„ t lượng cũ ng như thời gian thực hiệ n. Đe„ n nay SKYNET luô n tự hà o là sự lựa chọ n
tin cậ y và uy tı́n hà ng đaŸ u củ a cá c đo„ i tá c trong các lĩnh vực thiết kế website, xuất bản phần
mềm, cung cấp giải pháp trực tuyến cho các dự án quy mô và uy tín nhất Việt Nam, là đối
tác lâu dài của rất nhiều chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức có uy tín trong nước và
ngoài nước.

KHÁCH HÀNG CỦA SKYNET
1
3
5
7
9
11

Yamaha Việt Nam
Tổng công ty PVGAS
Canon Việt Nam
VISION Việt Nam
Công ty Xây dựng Hùng Minh
Pizzahut Việt Nam
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2
4
6
8
10
12

Cục xuất nhập cảnh Việt Nam
Tổng công ty thép SHOJI Nhật Bản
Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô
Thiết Bị Công Nghiệp VN
Công ty giải pháp công nghệ CMC
Toyota Hoàn Kiếm
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13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45

Tậ p đoà n Cô ng nghệ MK

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

47 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2
49 Trường PTTH NguyeÅ n Trã i

48
50

51 Liê n hiệ p cá c hộ i Khoa họ c và Kỹ thuậ t Việ t

52 Tổng Công ty Thương mại Hapro

53

54 Cô ng ty phaŸ n meŸ m và truyeŸ n thô ng VASC

55
57

Đại Học Hà Nội
Ngân Hàng MB Bank
Công ty cổ phần xi Măng Nghi Sơn
Hãng Phim truyện Việt Nam
Tổng công ty sữa Ba Vì
Tổ chức Phi Chính Phủ tại Hà Nội
Hyundai E&C Ltd
JP Morgan Chase & Co
Bộ thông tin thể thao và du lịch
Tổng công ty Sông Đà
Bộ bưu chính viễn thông,

GOOGLE
Tổng công ty 36.67
Công TNHH ĐT & TM Thăng Long QT
Tậ p đoà n Việ t AÙ - VAPOWER
NHCP ngoà i quo„ c doanh VPBANK

Nam - VUSTA
Tož ng cô ng ty đaŸ u tư và phá t triež n nhà và đô
thị - HUD
Công ty Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Anh
Vũ
Công ty CP Xây dựng & Trang thiết bị Viễn
Đông
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Ngân Hàng Vietcombank
Tập đoàn Viettel
EVN
Công ty CP Sơn Hải Phòng
Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam
Công ty tư vấn và đầu tư Vinaconex
Doosan Heavy Industries
Tổng cục Hải quan
Tổng công ty Sông Đà
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ xây dựng
FACEBOOK
Công ty CP XD CEEC
Công ty CP APPOTA
Việ n Nghiê n cứu Xã hộ i
Cô ng ty CP TruyeŸ n thô ng Pri
Công ty CP Đầu tư Bất động sản – Ngân
hàng VPBank (VPreit)
Công ty CP Tập đoàn địa ốc Viễn Đông
Công ty Phần mềm và Truyền hình Việt
Nam (CEC)

56 Công ty TNHH TM & DV Anh Tuấn
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DỰ ÁN & HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
1. Hệ thống website Định gía Bất động sản Gachvang.com

2. Sàn giao dịch Bất động sản sqmhunt.com
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3. Trang tin rao vặt CHATBUY.VN hệ thống rao vặt công nghệ tiên tiến 300.000 USD

4. DỊCH SỐ Công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu
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5. Website dược phẩm Việt Á

6. Thiết kế Diễn đàn Mẹ Của Bé Lượng truy cập thời gian thực hơn 2.000 người

Tel: +84 6293 10 11

Hotline: 0948302880

Website: skynet-software.com

CÁC DỰ ÁN CUNG CẤP PHẦN MỀM MÀ SKYNET ĐÃ ĐẢM NHẬN:
Stt
1
2
3
5

Đối tác
SHOJI Nhật Bản
VISON
Canon Việt Nam
XI măng Nghi Sơn

JAVA
Android, iOS
Photoshop, illustrator
C#

6

Tên dự án
Thiết kế phần mềm hướng dẫn
Thiết kế App tra cứu thuốc
Thiết kế bộ hình ảnh
Thiết kế hệ thống dữ liệu vận
hành cho dự án lắp đặt máy trên
dây truyền
Thiết kế catalog cáo tài chính

Vietcombank

Photoshop

7

Dịch tag ngôn ngữ

Facebook

8

Dịch module hỗ trợ tìm kiếm

Facebook

9

Toyota Hoàn Kiếm

Java

10

Thiết kế phần mềm hướng dẫn
sử dụng
Thiết kế danh mục xuất khẩu

Sữa Ba Vì

PHP

11

Thiết kế website

DỊCH SỐ

PHP

12

Thiết kế website

VIETINER

PHP

14. Thiết kế website

Dược Phúc Vinh

.NET

15

Thiết kế website

Than Tùng Lâm

PHP

16

Thiết kế website tập đoàn địa ốc

Tập đoàn viễn đông

PHP

17

Thiết kế website URENCO

CÔNG TY TNHH Môi
trường Đô thị Hà Nội

PHP

…

Và rất nhiều đơn vị khác đều cảm thấy yên tâm khi sử dụng dịch vụ của SKYNET bởi sự nhiệt
tình, chuyên nghiệp của SKYNET

GIÁM ĐỐC
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