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Các Nội Dung:
1. Giới thiệu
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• S.M.A.C: Social (Xã hội), Mobile (Di động), Analytics (Phân tích, thuật
toán dựa trên Dữ liệu lớn – Big Data) và Cloud (Đám mây)
• Sản phẩm
• Dịch vụ
2. Giải pháp & Dịch vụ của GoSMAC
3. Cam kết của GoSMAC

Giới thiệu
GoSMAC VietNam

Tên công ty:

Công ty CP Giải pháp và công

nghệ GoSMAC Việt Nam
Website:www.GoSMAC.vn or www.SMAC.vn
Năm thành lập: 05/2015
Nhân viên:

25

Lĩnh vực hoạt động: Phát triển phần mềm và Dịch
vụ Công nghệ Thông tin, phân tích & tích hợp Hệ
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thống, phát triển dịch vụ thương mại điện tử, phát
triển ứng dụng thông minh trên thiết bị di động,
IoT, FaceID, eKYC...

Giới thiệu
Kinh nghiệm triển khai
2015

2016
2017

Bắt đầu phát triển và cung cấp phần mềm
Triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến cho cty Chứng khoán APEC
(https://trading.apec.com.vn)
Triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến trên thiết bị thông minh cho cty
CK APEC ( https://mobile.apec.com.vn)
Vận hành, hỗ trợ Core nghiệp vụ chứng khoán tại các công ty: APEC, CK
NaviBank, CK ALPHA
Phát triển Core thương mại điện tử: http://kasagrand.com, http://tmart.vn
, http://shopmemua.vn , http://motherland.vn/, http://phuongbelo.com,
http://sieuthi1phantram.vn , http://muahangquocte.vn/
Triển khai Portal cho các cty/ tổng cty: Cục thuế Hà Nội, AnPhatSaiGon,
Cty CP May Lạng Giang, APEC Group, Cty TNHH thiết bị điện GELEX
Triển khai cổng thông tin điện tử cho cục Thuế Hà Nội (Hanoi.gdt.gov.vn),
https://gelex.vn/, http://apecgroup.net
Cổng kết nối nghiệp vụ lưu ký giữa Công ty Chứng khoán và Trung tâm lưu
ký Việt Nam (VSD) cho chứng khoán: APEC, NaviBank, ALPHA
Triển khai dự án web TMĐT http://vexere.vn/
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Giới thiệu
Kinh nghiệm triển khai
2018

Triển khai phát triển pm quản lý nghiệp vụ Cty may Bắc Giang – GAM4.0.

Hệ thống OnlineTrading cho Chứng khoán Navibank: https://online.nvs.vn
Hệ thống MobileTrading cho Chứng khoán ALPHA: https://m.apsc.vn
Ứng dung mobile app-hiệp hội bảo tồn động vật: WCS-Giamdinhloai
Hệ thống phần mềm, mobile app quản lý tòa nhà chung cư SMAC.Land
Phát triển hệ thống phần mềm, mobile app quản lý bất động sản
GoSMAC.RealEstate

11/2018

Phát triển hệ thống phần mềm giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp –
APEC.Abond (AppleStore: Abond, GooglePlay: Abond)
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Giới thiệu
Kinh nghiệm triển khai
2019

Triển khai phát triển pm quản lý thông tin tích hợp SMAC.MIS
: APECMIS – hệ thống quản lý thông tin nhân sự,
tuyển dụng tổng hợp.
Phát triển hệ thống quản lý bán hàng cho– KG Group (Aristino Fashion)
Phân tích, tích hợp phát triển hệ thống giao dịch phái sinh cho Chứng
khoán IB
Nâng cấp ứng dụng App mobile – phân phối, notification cho khách
hàng mảng trái phiếu của Chứng khoan Châu Á Thái Bình Dương
(Abond)

11/2019

Nghiên cứu và đóng gói giải pháp IoT – GoSMAC.
Hệ thống quản lý thiết bị đo tĩnh không: https://iot.gosmac.vn/about
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Giới thiệu
Kinh nghiệm triển khai
2020

Triển khai phát triển pm quản lý nghiệp vụ khách sạn (4-5*)
: App HouseKeeping.
Hệ thống giao dịch trực tuyến Cty CK Navibank - https://trading.nvs.vn/
Hệ thống quản lý, kiểm soát Thông minh dựa vào FaceID:
- Smartschool: http://vstudentcare.vn/
- SmartCompany: http://smartcompany.smac.vn/
Cung cấp platform, Tư vấn, thiết kế & xây dựng hệ thống Booking sản
phẩm phòng khách sạn, tour du lịch, gói kỳ nghỉ cho CÔNG TY CP DU
LỊCH VÀ KHÁCH SẠN MANDALA:
http://booking.mandalainn.vn/:
- FrontEnd: https://booking.mandalainn.vn/
- SmartBackEnd: Hệ thống quản lý, KH thân thiết, voucher, point…
- Tích hợp bên thứ 3: Thanh toán, kế toán, CallCenter, CRM, DMS…
- App Mobile: booking, mandala holiday
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Giới thiệu
Kinh nghiệm triển khai
2020

Xây dựng website cho Cty Chứng khoán Thiên Việt: https://tvs.vn
Xây dựng website cho Cty Chứng khoán VIX: https://vixs.vn
Cung cấp framework - core xây dựng hệ thống phần mềm cho cty CP
Phần mềm ATSoftware (http://atsoftware.com.vn/)
Phân tích, xây dựng hệ thống quản lý kỳ nghỉ Apec.Holiday
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Giới thiệu
Sứ mệnh - năng lực công ty
Sứ mệnh:
- Công nghệ luôn thay đổi và con người chính là yếu tố quan trọng nhất để làm chủ các công nghệ đó.
- Xây dựng phần mềm, các dịch vụ mang đến tiện ích cho xã hội, phát triển đất nước.
- Tận tâm và nỗ lực sáng tạo.

Năng lực công ty:
-Với 70% cán bộ kỹ thuật 5-13 năm kinh nghiệm, trực tiếp phát triển các ứng dụng triển khai tại các lĩnh vực tài
chính, ngân hàng, thương mại điện tử, IoT, BigData.
-Có khả năng huy động được đội ngũ đông đảo để phục vụ khách hàng trong thời gian ngắn.
-Các chuyên gia lập trình, thiết kết phần mềm của GoSMAC đã từng trải qua rất nhiều dự án lớn, thực tế tích lũy
kinh nghiệm triển khai
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Giới thiệu
Danh sách khách hàng
- Cục Thuế Hà Nội (http://Hanoi.gdt.gov.vn )
- Cty TNHH Hệ thống thông tin FPT (http://fis.com.vn )
- Tổ chức thông tin Ung thư Việt Nam: http://cancercare.vn
- Cty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC): https://apec.com.vn
- Cty CP Chứng khoán Alpha https://apsc.vn
- Cty CP Chứng khoán Navibank https://nvs.vn
- Cty CP Chứng khoán MorganStandley https://msgs.com.vn
- Cty CP DataCloud: https://datacloud.vn
- Cty CP An Phát Sài gòn: http://anphatsaigon.com
- Cty CP Công nghệ Litech Việt Nam (http://litech.vn )
- Cty CP may Bắc Giang (http://bgg.vn )
- Cty TNHH Thiết bị điện GELEX
- Cty Chứng khoán IB, VIX
- Cty CP K&G Group Việt Nam http://kgvietnam.com
- Các trang web thương mại điện tử: http://anphatsaigon.com , http://sieuthi1phantram.vn,
http://motherland.vn, http://phuongbelo.com , http://shopmemua.vn , http://tmart.vn ,
http://muahangquocte.vn ….
- Cục đường thủy nội địa: IoT
- Trường THPT Trần Hưng Đạo: FaceID
- Chứng khoán Thiên Việt
- Cty CP giải pháp phần mềm AT (http://atsoftware.com.vn/)
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Giải pháp
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•

GoSMAC.Trading : Hệ thống Giao dịch trực tuyến cho cty chứng khoán

•

GoSMAC.Portal

: Giải pháp cung cấp cổng thông tin điện tử

•

GoSMAC.Com

: Giải pháp quản lý nghiệp vụ cho các cty thương mại điện tử.

•

GoSMAC.Web

: Website thương mại (PHP, .NET - MVC)

•

GoSMAC.SMS

: Hệ thống quản lý và gửi tin nhắn thông minh

•

GoSMAC.Gateway: Cổng thông tin kết nối với các ngân hàng và đơn vị thanh toán.

•

GoSMAC.VSDGateway: Cổng kết nối trực tuyến giữa Cty chứng khoán và Trung tâm
chứng khoán Việt Nam(VSD)

•

GoSMAC.HSXGateway, HNXGatway: Cổng kết nối trực tuyến giữa Cty chứng khoán
và Sở chứng khoán Việt Nam (HSX, HNX)

•

GoSMAC.Abond: Hệ thống quản lý giao dịch phát hành trái phiếu cho DN.

•

GoSMAC.Land: Hệ thống quản lý giao dịch bất động sản.

•

GoSMAC.RealEstate: Hệ thống quản lý tòa nhà chung cư.

•

GoSMAC.Mis: Hệ thống thông tin quản lý tập đoàn/ tổng công ty.

•

GoSMAC.IoT: Hệ thống quản lý thiết bị đo tĩnh không.

•

GoSMAC.FaceID: Hệ thống quản lý khuôn mặt/chấm công/ an ninh.

•

GoSMAC.SmacCore*: Nền tảng phát triển phần mềm

Dịch vụ
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•

Tư vấn, phát triển, tích hợp phần mềm ứng dụng

•

Thiết kế, xây dựng cổng thông tin & cơ sở dữ liệu doanh nghiệp

•

Tư vấn thiết kế phần mềm lõi, website thương mại

•

Phát triển phần mềm lõi xử lý nghiệp vụ các công ty dịch vụ: tài
chính – ngân hang, lĩnh vực may mặc, bất động sản, chủ đầu
tư bất động sản.

•

Phát triển ứng dụng thiết bị thông minh trên iOS, Android

•

Tư vấn, phát triển các hệ thống giám sát, thanh toán…

•

Cho thuê vps, hosting và dịch vụ quản trị nội dung website.

Cam kết
•

Đi đầu về tích hợp hệ thống

•

Công nghệ vượt trội

•

Cam kết hỗ trợ lâu dài

•

Chi phí tối ưu
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Chân thành cảm ơn !

info@gosmac.vn

