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A N O U T S TA N D I N G P R E S E N TAT I O N T E M P L AT E

Our Welcome
Message
Skynet Software® được biết đến là một công ty thiết kế website, mobile app chuyên
nghiệp và chất lượng với các sản phẩm được công nhận bởi hàng trăm khác hàng, bằng sự
hỗ trợ thân thiện và giải pháp xử lý đa luồng. Skynet Software® đã có hơn 12,000+ website
tại việt Nam và hơn 200+ khách hàng lớn tin dùng, chính vì lý do đó Skynet được biết đến là
công ty uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng được hầu hết các yêu cầu lớn nhỏ của khách hàng.

Năng lực chính của Skynet Software®
Cùng nhìn sơ qua về năng lực của chúng tôi.
Là công ty top đầu về công nghệ tại thị trường Việt Nam. Skynet Software tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phát triển các phần mềm trên máy tính và ứng
dụng di động. Với hơn 200 ứng dụng phát hành và hơn 12,000 website đã thiết kế. Skynet tự tin về khả năng và năng lực của mình với khách hàng.

Thiết kế website, cung cấp giải pháp thiết kế hệ thống website
dùng cho doanh nghiệp lớn & nhỏ.
Tư vấn và phát triển các giải pháp về hạ tầng mạng, cân bằng
tải, tính toán chi tiết bài toán về cân đối lượng người dùng
Thiết kế Ứng dụng di động trên nền tảng chính iOS và Android
Cung cấp các giải pháp chính xác dựa trên nền tảng CMS.

Tư vấn giải pháp và hệ thống

90%

Thiết kế Website và hệ thống cho doanh nghiệp

90%

Thiết kế Mobile Apps ( Ứng dụng di động đa nền tảng)

95%

Tư duy công việc
Đinh hướng về công việc chúng tôi đang làm
Một tập thể sáng tạo của những người có cùng quan điểm cống hiến cho xã hội tốt hơn. Tạo nên các sản phẩm công nghệ bền vững cho đối tác và chúng tôi

Phân tích

Giải pháp

Nghiên cứu trực tiếp và đưa ra phương án luận điểm tốt nhất

Từ các phân tích chúng tôi tạo ra các giải pháp, so

cho khách hàng cũng như thời gian hợp lý.

sánh và tính toán sao cho giải pháp đó là tốt nhất.

Thực thi

Kiểm định

Thực hiện theo đúng quy trình, giải quyết Theo đúng đề bài

Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các giai đoạn

phân bổ con người, thời gian cụ thể cho dự án đó.

trước đó đã thực thi Theo quy trình test A/B.

Người dùng đầu cuối

Đóng gói

Ghi chép tương tác của người dùng, lấy ý kiến để điều chỉnh

Sản phẩm cuối cùng là sản phẩm tốt nhất được đóng gói và

sao cho hợp lý và hiện thực hoá quan điểm.

bàn giao không còn bất cứ vấn đề nào phát sinh.

Các sản phẩm chính
Sản phẩm mà Skynet đang hướng đến để phát triển cho khách hàng - Kỷ nguyên ứng dụng
“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những conngười có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”. Chúng tôi là đội ngũ phát triển Theo kiến trúc và
ý tưởng từ khách hàng. Đây là xu hướng công nghệ và sản phẩm tập trung chính.

Ứng dụng Booking

Ứng dụng Đặt xe

Ứng dụng theo dõi

Booking khách sạn, nhà
nghỉ, resort ở khắp mọi nơi

Đặt xe từ bất cứ nơi nào
đến đích an toàn tiện lợi

Theo dõi bất cứ thứ gì có
gắn định vị.

Ứng dụng Xã hội

Hệ thống CRM

Smart Home

Xây dựng những ứng dụng
dành cho cộng đồng

Hệ thống quản lý mối
quan hệ khách hàng

Điều khiển thiết bị gia đình
từ xa an toàn.

Ứng dụng Stream

Ứng dụng Bác sỹ

Ứng dụng chăm sóc

Live Stream bất cứ nơi
nào với bạn bè của bạn

Tìm kiếm bác sĩ quanh
bạn uy tín và đơn giản

Hệ thống chăm sóc sức khoẻ
của bạn và gia đình

Khách hàng truyền thống
Những khách hàng tiêu biểu của Skynet
Khách hàng là yếu tố quan trọng, những khách hàng đã làm nên thương hiệu và để Skynet có một vị thế, được tin tưởng, được tín nhiệm và hơn hết là chúng tôi
đã hoàn thành các dự án mà khách hàng giao phó một cách xuất sắc.

Skypec Air Petro

FLC

Viettel

BIDV

Mobifone

TỔNG CÔNG TY NHIÊN LIỆU
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬ P Đ O À N F L C

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VIETTEL

N G Â N H À N G Đ Ầ U T Ư P H ÁT
TRIỂN VIỆT NAM BIDV

T R U N G TÂ M C Ô N G N G H Ệ
MOBILEFONE

Dự án thiết kế website chính
tổng công ty
skypec.com.vn

Dự án thiết kế website chính
tổng công ty
flc.vn

Dự án ứng dụng phần mềm
Đo kiểm sóng Viettel nền tảng
Android - iOS

Dự án thiết kế ứng dụng
iBanking trên nền tảng
Android - iOS

Dự án phần mềm đo & kiểm
sóng Mobifone trên nền tảng
Andoid - iOS

Tasa Ceramics

Honda

Dược Phúc Vinh

VTV

SIEMENS

C Ô N G T Y C P G Ạ C H M E N TA S A

HONDA VIỆT NAM

CÔNG TY DƯỢC PHÚC VINH

VTV MOBILE

SIEMENS VIỆT NAM

Website chính thức của
Tasa Ceramics

Ứng dụng đặt lịch chăm sóc
Xe hơi trên iOS và Android

Website chính thức của Dược
Phúc vinh.

Ứng dụng VTV Online trên
Mobile nền tảng iOS - Android

Ứng dụng nội bộ của Siemen
Đo đạc kỹ thuật cho Lead

Hoà Phát

Tân Á Đại Thành

Thái Hương

ADAM Store

WWF

TẬ P Đ O À N H O À P H ÁT

TẬ P Đ O À N TÂ N Á Đ Ạ I T H À N H

THÁI HƯƠNG COSMETICS

HỆ THỐNG THỜI TRANG NAM

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Ứng dụng dành cho các đại lý
và nhà bán lẻ của Hoà Phát

Ứng dụng dành cho các đại lý
Phân phối sản phẩm Tân Á.

Ứng dụng dành cho các khách
hàng sử dụng Sản phẩm.

Ứng dụng đặt hàng thời trang
Nam toàn quốc.

Ứng dụng quản lý nhân viên,
đặt lịch nghỉ và nghỉ phép.

Ứng dụng BIDV - iBanking
Ứng dụng Intenet Banking của BIDV là phiên bản
thứ 2 do Skynet phát triển, hiện tại ứng dụng đã
có mặt trên Store cho phép các khách hàng của
BIDV có thể tương tác với ngân hàng điện tử với
nhiều tính năng hấp dẫn, thậm chí không cần khai
biên chỉ cần chạm và thao tác tại quầy, giảm thiểu
giấy tờ và thủ tục trước đó.

Website Skypec
Tạo ra một môi trường tương tác giữa khách hàng

Ứng dụng Mobifone
Thu thập thông tin về tần số và băng tần

và nhà cung ứng nhiên liệu hàng đầu, là cầu nối

của nhà mạng mobifone, tự động quét phạm vi

công nghệ tiên phong trong thị trường nhiên liệu!

tần số, ghi lại số liệu tải website, tốc độ truy cập

Thể hiện rõ va Khẳng định vị thế nhà cung ứng

3G/4G/LTE. Sử dụng cho các cán bộ nằm vùng để

nhiên liệu hàng không số 1 tại Việt Nam, và là

kiểm tra hạ tầng định kỳ cho hệ thống viễn thông.

thương hiệu uy tín trên thị trường nhiên liệu hàng

Cải thiện chất lượng dịch vụ.

không Đông Nam Á.

Ứng dụng Booking

Hệ thống CRM

Hệ thống quản lý khách sạn nhà nghỉ trên ứng

Uchat™ CRM Hệ thống quản lý quan hệ khách

dụng di động. Điển hình như VNTRIP. Nắm bắt mọi

hàng và nhân viên. Cải thiện mối quan hệ giữa

hoạt động của khách sạn: lượng khách lưu trú,

nhân viên với khách hàng qua các dự án. Ngoài ra

doanh thu, đặt phòng, đặt phòng theo giờ, dịch vụ

Uchat™ CRM chăm sóc và xây dựng mối quan hệ

khách sạn, phòng trống, check-in. check-out…Tự

giữa các khách hàng và doanh nghiệp. Tính toán

động tổng hợp báo cáo tức thời, thống kê tất cả số

ròng tiền, tài chính, nhân viên và giám sát công

liệu về khách đến, khách đi, lợi nhuận tuần, quý ..

việc cũng như báo cáo của từng người.

Website chính FLC
Website chính thức của tập đoàn FLC, cung cấp
các giải pháp tương tác từ cổng thông tin chính
thống của tập đoàn đến các khách hàng sử dụng
dịch vụ cũng như tham quan các dự án. Xây dựng
mối quan hệ mật thiết giữa khách hàng và nhà
cung cấp. Đặc biệt tạo ra môi trường thông tin hài
hoà cho cộng đồng.

Bạn sẽ nhận được gì?
Khi thiết kế hệ thống Ứng dụng Mobile App chất lượng cao
Ứng dụng thiết kế chuyên nghiệp, hệ thống vận hành ổn định, chính sách bảo
hành vĩnh viễn với tất cả các sản phẩm do Skynet Software® phát triển đó là
niềm tin tuyệt đối với các khách hàng lớn, nhỏ. Với phong cách làm việc khoa học
Skynet khẳng định vị thế của mình qua từng sản phẩm và khách hàng truyền
thống đã tin tưởng và chọn lựa chúng tôi.

100% Đáp ứng các yêu cầu bài toán của khách hàng với giải
pháp thông minh
Luôn đảm bảo hệ thống phần mềm của khách hàng vận
hành trạng thái tốt nhất
Chính sách hỗ trợ 24/24 không có nơi nào có được là điểm
mạnh mà chúng tôi hướng đến. Xử lý ngay với 01 cuộc gọi.

Mối liên hệ khách hàng với Skynet
Khách hàng vs Skynet Software®

Tạo nên sức mạnh
Phụ thuộc hoàn toàn
vào sự hợp tác hài hoà
giữ doanh nghiệp với
chúng tôi

Skynet

Khả năng Phát triển
Mở rộng sự phát triển và
tăng sự tin cậy, làm động
lực cho chúng tôi tạo nên
sản phẩm chất lượng.

Hệ thống

Kiến tạo cơ hội
Đem lại nhiều cơ hội
phát triển cho cả hai
bên, thúc đẩy nhiều cơ
hội tiềm năng.

Tăng lợi nhuận
Tăng lợi nhuận cho cả
khách hàng và chúng tôi.
Đảm bảo qua hệ thống
vận hành tốt nhất.

Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái toàn diện
Hệ sinh thái toàn diện của khách hàng

Con người

Dịch vụ

Quản lý con người Theo
các hình thức tiêu chuẩn

Xây dựng hệ thống
dịch vụ Theo cách riêng

Đơn hàng

Sản phẩm
Sản phẩm được định
nghĩa bởi khách hàng

WEBAPP

Xử lý đơn hàng và ghi dữ
liệu tổng quát

Nguồn hàng

Chuỗi hệ thống

Quản lý nguồn hàng và
phân phối.

Quản lý chuỗi hệ thống
đại lý, bán lẻ

Khách hàng có thể tuỳ biến sử dụng hệ sinh thái một cách toàn diện
và tối ưu nhất qua cơ chế xử lý tập trung và quản lý từ xa qua web app

C Ả M Ơ N B Ạ N Đ Ã Q U A N TÂ M Đ Ế N D Ị C H V Ụ C Ủ A S K Y N E T

LIÊN HỆ VỚI
CHÚNG TÔI
Công ty CP Phần mềm Skynet
Số 9 Ngõ Huyện, Phường Hàng trống,
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
(+84) 246 293 1011
info@skynet-software.com
www.skynet-software.com

