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I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Thông tin công ty:
Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRƢỜNG VIỆT

Địa chỉ đăng ký KD:

SN 45 – Ngõ 291 – Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội

Giấy phép kinh doanh:

0103681537

Số tài khoản:

0491001785803

Mở tại:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long

Công ty cổ phần công nghệ Trường Việt hoạt động trong các lĩnh vực: Công nghệ thông
tin, truyền thông và tự động hóa. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và giàu kinh
nghiệm, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, phát triển để cho ra đời các sản phẩm ngày
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu người sử dụng. Phương châm hoạt động của chúng tôi là:
"Giải pháp hoàn thiện, dịch vụ chu đáo".

2. Lĩnh vực kinh doanh
 Cung cấp các giải pháp phần mềm
 Tư vấn quản trị doanh nghiệp
 Tư vấn, giám sát triển khai ứng dụng CNTT
 Gia công phần mềm
 Công nghiệp nội dung
 Thương mại điện tử và Dịch vụ trực tuyến
 Dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và viễn thông
 Nghiên cứu, sản xuất các thiết bị tự động hóa...
 Tư vấn, cung cấp các giải pháp phần cứng

3. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Giám đốc điều hành

Phòng hành
chính tổng hợp

Phòng KD và
CSKH

Phòng PT-TK
và NCPT
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II. SẢN PHẨM CHÍNH

PM quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến

PM quản lý vật tƣ

TV.TEST

TV.IMS

PM quản lý tổng thể Nhân sự,

Cổng thông tin

Tiền lƣơng TV.HRP

TV.Portal

PM quản lý thƣ viện điện tử,

PM quản lý tài sản

thƣ viện số TV.Lib

TV.AMS
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III. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tổng Công ty
Đông Bắc

Công ty thông tin di động
Mobifone

Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Công An

Công ty Cổ phần DV Bảo vệ An
ninh Dầu khí Việt Nam

Đại học Nông nghiệp
Hà Nội

Công ty Xi măng Vicem Hoàng
Thạch

Công ty TNHH Shints-BVT
(Hàn Quốc)

Đại học Điện lực

Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái
Nguyên

Cao đẳng nghề Du lịch và
Dịch vụ Hải Phòng

Cao đẳng nghề Du lịch Nha
Trang

5

Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Hà
Nội

Ban Quản lý dự án lưới điện
miền Bắc
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IV. THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến TV.Test
Xu hướng thi trắc nghiệm đã và đang được Bộ Giáo dục Đào tạo cùng nhiều đơn vị, tổ
chức quan tâm ứng dụng. Lợi ích về tính khách quan, tính chính xác, lợi ích về thời gian,
chi phí là không thể phủ nhận. Qua tìm hiểu thực tế về bài toán thi trắc nghiệm và tham
khảo các phần mềm thi trắc nghiệm hiện có, chúng tôi đã cho ra đời phần mềm Quản lý thi
trắc nghiệm trực tuyến TV.Test. Phần mềm được nghiên cứu xây dựng với nhiều phân hệ
đáp ứng quy trình thi bài bản và hợp lý, sử dụng cho tất cả các môn thi, các khoa, các tổ bộ
môn trong toàn trường. Phần mềm có các phiên bản dành cho các đối tượng sử dụng khác
nhau: Trường phổ thông; Trường Cao đẳng, Đại học; Các cơ quan, doanh nghiệp
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
 Đáp ứng các quy trình thi theo từng đối tượng sử dụng
 Dễ dàng quản lý môn thi, chủ đề kiến thức và ngân hàng câu hỏi
 Dễ dàng nhập xuất câu hỏi, đáp án, đề thi bằng Word và Excel
 Quản lý thi trực tuyến cho tất cả các môn thuộc các khoa và bộ môn trong toàn
trường
 Sinh đề linh hoạt dưới nhiều hình thức: Tạo đề tráo sẵn, tạo đề tại thời điểm thi
 Quản lý in đề thi, đáp án trên giấy khi muốn thi off-line
 Đánh giá kết quả khách quan và chính xác
 Tiết kiệm thời gian và chi phí
CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
1. Quản lý ngân hàng câu hỏi
o Cho phép quản lý nhiều môn thi với các chủ đề kiến thức
o Quản lý ngân hàng câu hỏi theo nhiều loại câu hỏi (một lựa chọn, nhiều lựa chọn,
câu hỏi điền từ, trả lời câu hỏi theo ngữ cảnh, câu hỏi so khớp)
o Cho phép nhập xuất ngân hàng câu hỏi từ word, excel
o Quản lý cấu trúc đề thi (số câu hỏi, điểm số từng câu cho mỗi chủ đề kiến thức,
áp dụng cho mỗi chuyên ngành, mỗi đợt thi, mỗi lần thi khác nhau)
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o Sinh đề thi và đáp án ra word hoặc excel cho hình thức thi off-line
2. Tổ chức thi
o Quản lý danh mục chuyên ngành, danh mục lớp theo tổ bộ môn, khoa
o Quản lý thông tin thí sinh theo lớp
o Quản lý nhóm thí sinh dự thi
 Quản lý thông tin nhóm thi
 Quản lý thí sinh trong nhóm
 Quản lý in ấn danh sách danh sách thông báo dự thi, danh sách thí sinh
tham gia thi trực tuyến (có tên đăng nhập và mật khẩu ngẫu nhiên)
o Quản lý tài khoản cán bộ coi thi
3. Quản lý thi
o Cập nhật trạng thái thi: Khởi tạo thi, tạm dừng thi, kết thúc thi
o Xem thông tin trạng thái thi của thí sinh trong nhóm thi
o Phục hồi trạng thái cho phép thí sinh tiếp tục đăng nhập và làm bài tiếp khi có sự
cố hệ thống hoặc các thao tác không mong muốn xảy ra
o Xem kết quả và bài làm của thí sinh theo nhóm
o Quản lý điểm thí sinh theo môn, theo lớp
o Thống kê kết quả thi theo môn, theo lớp
4. Thi trắc nghiệm
o Sinh đề thi tự động theo hình thức chọn đề tráo sẵn hoặc tạo đề mới tại thời điểm
thi
o Cập nhật thông tin làm bài của thí sinh
o Cập nhật trạng thái trả lời câu hỏi của thí sinh để đề phòng sự cố
o Tự động thông báo thời gian thi và kết thúc thi
5. Quản trị hệ thống
o Quản lý thông tin danh mục Trường, Khoa, Tổ bộ môn, Phòng thi, …
o Quản lý cán bộ, giáo viên
o Phân quyền cán bộ, giáo viên theo từng phân hệ, từng chức năng
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2. Giải pháp tổng thể quản trị nguồn nhân lực, tiền lƣơng TV.HRP
Quản lý nguồn lực là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp. Trong đó, nguồn lực con người được đặt vào vị trí trung tâm. Làm thế
nào để tổ chức, phát hiện, phân công công việc hợp lý; làm thế nào để đánh giá, định mức
lương nhằm khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả góp phần vào sự thành công
của doanh nghiệp luôn là câu hỏi quan trọng của các nhà quản lý nhân sự. Chúng tôi sẽ giúp
bạn thêm một công cụ để có cái nhìn toàn cảnh đó.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT


Quản lý nhân sự theo cấu trúc cây đơn vị đa cấp. Có thể theo dõi cây đơn vị và
danh sách nhân sự theo thời gian.



Quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự, thông tin hợp đồng lao động, quá trình công tác,
quá trình lương, quá trình học tập, đoàn thể, gia đình, khen thưởng, kỷ luật, …



Quản lý thông tin tham gia bảo hiểm, quá trình biến động bảo hiểm và các chế độ
chính sách cho người lao động. Kết xuất các báo cáo nộp Bảo hiểm xã hội và kết
chuyển số liệu cho tính lương



Cho phép chấm công linh động theo ký hiệu, theo ca, theo giờ (theo máy chấm
công), theo điểm, tổng hợp chấm công và kết chuyển dữ liệu cho tính lương.



Mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương và tạo lập bảng lương động
theo đặc thù của mỗi đơn vị. Xử lý tốt các tình huống tính lương khác nhau.



Có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao
động và các báo cáo sử dụng lao động khác,…



Cung cấp nhiều tiện ích thiết thực: nhắc hết hạn hợp đồng lao động, đến hạn nâng
lương, hết thời gian bổ nhiệm, hết hạn kỷ luật, đến thời điểm nghỉ hưu, …



Tìm kiếm, thống kê chi tiết, nhanh chóng và chính xác. Cho phép kết xuất dữ liệu
ra nhiều định dạng file khác nhau.



Có cơ chế bảo mật dữ liệu ở nhiều mức như: phân quyền chức năng, phân quyền
quản lý theo đơn vị, …
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CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
1. Nhân sự
o Quản lý cơ cấu tổ chức của đơn vị theo cấu trúc cây
o Quản lý nhân sự theo cây đơn vị với đầy đủ các thông tin nhân sự:
o Nhập và xuất hồ sơ theo mẫu 2c
o Quản lý danh sách nhân sự nghỉ hưu, thôi việc
o Quản lý danh sách nhân sự đã xóa
o Tìm kiếm: Hỗ trợ tìm kiếm cơ bản và tìm kiếm chi tiết trên tất cả các trường
thông tin nhân sự. Kết xuất dữ liệu ra excel và word
o Báo cáo, thống kê: Báo cáo động các trường thông tin nhân sự theo cây đơn vị;
Báo cáo tăng, giảm lao động theo đơn vị và theo thời gian; Thống kê tổng hợp lao
động theo hệ thống thang, bảng lương; Thống kê tổng hợp lao động theo nhiều
tiêu chí; Báo cáo chi tiết lao động hết hạn bổ nhiệm trong tương lại; Thống kê
nhân sự theo các trường thông tin nhân sự; …
o Tiện ích: Báo cáo và thiết lập cảnh báo theo một khoảng thời gian danh sách
những nhân sự đến thời điểm nghỉ hưu, danh sách nhân sự sắp hết hạn hợp đồng
lao động, danh sách nhân sự sắp đến hạn nâng lương, danh sách nhân sự sắp hết
hạn bổ nhiệm, danh sách nhân sự sinh nhật, …
o Văn bản: Quản lý các văn bản pháp quy, văn bản liên quan đến tổ chức, cán bộ,
chế độ, chính sách, …
o Quản lý các danh mục dữ liệu: Tỉnh thành, tôn giáo, dân tộc, bằng cấp, …
2. Lao động
o Thiết lập các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép
o Quản lý chấm công theo ký hiệu
o Quản lý chấm công theo thời gian
o Báo cáo tổng hợp chấm công. In sổ công
o Đóng sổ công và kết chuyển dữ liệu chấm công sang phân hệ Tiền lương
o Chấm điểm đơn vị và kết chuyển sang phân hệ Tiền lương
o Chấm điểm cán bộ và kết chuyển sang phân hệ Tiền lương
o Thiết lập danh mục ký hiệu chấm công, nhóm ký hiệu chấm công
9
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3. Tiền lƣơng
o Quản lý quá trình lương nhân sự theo hệ thống thang bảng lương của đơn vị
o Quản lý danh sách các cột lương và thiết lập công thức động cho mỗi cột lương
(như Excel)
o Tạo lập mẫu bảng lương động với danh sách các cột lương
o Tính toán và quản lý các khoản tạm ứng, truy thu, truy lĩnh
o Tính toán các khoản mục lương thưởng theo các tiêu chí: thâm niên, hệ số, …
o Cập nhật hoặc nhập khẩu thông tin cho các cột lương tính từ ngoài hệ thống
o Cập nhật các tham số tính lương như: Mức lương tối thiểu, ngày công tháng, quỹ
lương, mức đóng bảo hiểm, …
o Tổng hợp, tính lương và kết xuất bảng lương theo đơn vị và theo thời gian
o Xuất bản các báo cáo tiền lương, báo cáo tổng lương theo thời gian
o Báo cáo tổng hợp lương cá nhân phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
o Thiết lập danh mục mức đóng thuế thu nhập cá nhân, …
4. Bảo hiểm
o Quản lý thông tin sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
o Quản lý và tự sinh biến động bảo hiểm: Tăng mới, tăng giảm lương, nghỉ ốm,
nghỉ thai sản, tăng sau ốm, tăng sau thai sản, thay đổi chức danh nghề, …
o Quản lý quá trình tham gia bảo hiểm trước khi vào đơn vị
o Báo cáo Bảo hiểm xã hội theo mẫu D02-TS và các báo cáo tài chính nội bộ liên
quan đến bảo hiểm
o Quản lý đăng ký bảo hiểm mới, đăng ký bảo hiểm lần đầu cho nhân sự tại đơn vị,
cho phép xuất tờ khai bảo hiểm ra word
o Quản lý các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên
o Kết chuyển dữ liệu khấu trừ bảo hiểm sang phân hệ Tiền lương
5. Quản trị hệ thống
o Quản lý người sử dụng
o Phân quyền người sử dụng
o Quản lý các tham số hệ thống
o Theo dõi nhật ký hệ thống
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3. Phần mềm quản lý tài sản TV.AMS
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
 Quản lý tăng, giảm tài sản, công cụ dụng cụ.
 Quản lý khấu hao, các phương pháp tính khấu hao.
 Dễ dàng luôn chuyển tài sản, công cụ giữa các phòng ban sử dụng
 Sử dụng mã vạch trong quản lý tài sản
 Báo cáo tổng hợp và chi tiết về tài sản, công cụ dụng cụ
 Tìm kiếm, thống kê nhanh chóng và chính xác. Cho phép kết xuất dữ liệu ra nhiều
định dạng file khác nhau.
 Có cơ chế bảo mật dữ liệu ở nhiều mức như: phân quyền chức năng, phân quyền
quản lý theo từng đơn vị, loại tài sản
 Phát triển trên ngôn ngữ lập trình C#.Net và SQL Server 2008
CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
1. Phân hệ Quản lý tài sản
o Quản lý danh mục tài sản cố định theo cây phân loại tài sản
o Quản lý cập nhật thông tin tài sản đầu kỳ
o Quản lý khấu hao tài sản
o Quản lý điều chuyển tài sản giữa các phòng ban
o Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
o Quản lý kiểm kê. thanh lý tài sản
2. Phân hệ Quản lý công cụ dụng cụ
o Quản lý danh mục công cụ dụng cụ theo cây phân loại công cụ dụng cụ
o Quản lý cập nhật thông tin công cụ dụng cụ đầu kỳ
o Quản lý phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
o Quản lý điều chuyển, phân bổ sử dụng công cụ dụng cụ
o Quản lý kiểm kê, thanh lý công cụ dụng cụ
3. Phân hệ Báo cáo thống kê
o Báo cáo tổng hợp giá trị tài sản
o Báo cáo chi tiết tài sản cố định theo từng phòng ban và toàn đơn vị
11
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o Báo cáo thẻ tài sản
o Cảnh báo tài sản sắp hết khấu hao
o Báo cáo chi tiết tài sản điều chuyển, tài sản thanh lý
o Báo cáo kết quả bảo dưỡng tài sản
o Báo cáo kết quả sửa chữa tài sản
4. Phân hệ Quản trị hệ thống
o Quản lý danh mục loại tài sản, công cụ dụng cụ
o Quản lý danh mục nhà cung cấp, phòng ban, thông tin nhân viên.
o Quản lý danh mục người sử dụng
o Phân quyền sử dụng theo chức năng và theo từng phòng ban
o Quản lý các tham số hệ thống, quản lý nhật ký hệ thống

4. Phần mềm quản lý vật tƣ TV.IMS
Công tác quản lý vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm chiếm vị trí quan trọng trong quá
trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Làm thế nào để tổ chức, sắp xếp, phân loại,
xếp giá vật tư để thuận lợi cho quá trình cấp phát sử dụng? Làm thế nào để các thao tác
nhập, xuất, chuyển kho vật tư được dễ dàng, nhanh chóng? Làm thế nào để xuất nhanh, đầy
đủ, chi tiết các báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo quyết toán so với định mức vật tư, thẻ kho
vật tư? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn công cụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tế đó.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT


Nhập vật tư theo thời gian, nhà cung cấp và theo kho



Xuất vật tư theo thời gian, theo kho và theo yếu tố chi phí (xuất cho ai và mục đích
gì)



Chuyển vật tư giữa các kho trong Công ty



Nhập, xuất vật tư nháp trước khi lập phiếu chính thức



Báo cáo thẻ kho vật tư



Báo cáo nhập, xuất tồn theo Công ty và theo kho



Báo cáo quyết toán vật tư so với định mức



Bảng kê chứng từ vật tư
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5. Giải pháp cổng thông tin điện tử TV.Portal
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
 Cổng thông tin (Portal) được dựa trên cơ sở nhiều hệ thống quản trị nội dung CMS
( Content Management System) chuyên nghiệp.
 Các CMS được cấu trúc theo mô hình mở, dễ dàng bổ sung các nhánh thông tin
mới, sửa đổi cập nhật các nhánh cũ. Toàn bộ các thao tác quản trị nội dung trên các
CMS được thực hiện rất đơn giản thông qua các bộ phận chức năng (không cần có
kiến thức về Web)
 Có môi trường soạn thảo tích hợp trong giao diện Web. Người tạo tin không cần có
kiến thức về các vấn đề kỹ thuật như HTML, XML vẫn có thể nhập tin và trình bày
theo đúng định dạng.
 Có bố cục nhất quán và hợp lý, có cơ chế tìm kiếm cho phép người sử dụng có thể
dễ dàng tìm kiếm được thông tin cần thiết
 Chạy trên Window 2000 server hoặc cao hơn với hệ quản trị CSDL SQL server
2005

6. Phần mềm quản lý thƣ viện điện tử, thƣ viện số TV.Lib
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Hỗ trợ chuẩn biên mục MARC 21, ISBD
 Hỗ trợ các khung phân loại thông dụng như DDC, UDC
 Nhập/xuất dữ liệu theo chuẩn ISO 2709
 Tích hợp với các thiết bị mã vạch, thẻ từ.
 Hỗ trợ đa ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc
 Bảo mật và phân quyền chặt chẽ
 Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan phục vụ mọi nhóm đối tượng
CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
1. Phân hệ Bổ sung
o Cho phép quản lý, thống kê hoạt động bổ sung của thư viện chính xác và nhanh
chóng.
13
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o Cho phép quản lý hệ thống Kho dữ liệu thư viện một cách dễ dàng, hiệu quả.
o Sinh số đăng ký cá biệt cho tài liệu tự động, tích hợp mã vạch vào ĐKCB của tài
liệu.
2. Phân hệ Biên mục
o Công cụ mạnh, thuận tiện và mềm dẻo giúp biên mục mọi dạng tài nguyên thư
viện theo các tiêu chuẩn thư mục quốc tế.
o Nhập/xuất dữ liệu theo chuẩn ISO 2709
3. Phân hệ Bạn đọc
o Quản lý thông tin cá nhân và phân loại bạn đọc giúp thư viện áp dụng được
những chính sách phù hợp với mỗi nhóm bạn đọc và tiến hành các xử lý nghiệp
vụ theo lô hoặc theo từng cá nhân, …
o Cung cấp các báo cáo thống kê phong phú về bạn đọc…
4. Phân hệ Mƣợn trả
o

Phân hệ Mượn – Trả giúp các thư viện thực hiện tự động hóa quá trình lưu thông,
mượn trả tài liệu. Đồng thời nó cũng giúp thư viện sử dụng hiệu quả các thông tin
được ghi nhận trong quá trình mượn trả để thống kê đa dạng.

5. Phân hệ Ấn phẩm định kỳ
o Tự động hoá và tối ưu hoá các nghiệp vụ quản lý đặc thù cho mọi dạng ấn phẩm
định kỳ (báo, tạp chí, tập san...) như bổ sung, theo dõi, đăng ký, đóng tập và khiếu
nại.
6. Phân hệ Tra cứu trực tuyến
o Là cổng thông tin chung cho mọi đối tượng để khai thác tài nguyên và dịch vụ
thư viện theo cách riêng phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.
o Hỗ trợ 02 hình thức tra cứu: tìm đơn giản và tìm nâng cao với hàng chục trường
tìm kiếm như: Nhan đề; Tác giả; Từ khoá; Nơi xuất bản; Năm xuất bản; Chỉ số
phân loại; Đề mục chủ đề…
7. Phân hệ Quản lý
o Quản lý, phân quyền người dùng theo chức năng và theo phân hệ; giám sát hệ
thống
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V. THÔNG TIN DỰ ÁN
1. Khách hàng sử dụng phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến
- Đại học Điện lực,
- Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc,
- Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng
- Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang

2. Khách hàng sử dụng giải pháp tổng thể quản trị nguồn nhân lực, tiền lƣơng
- Công ty Thông tin di động (VMS - MobiFone), triển khai tại 10 Trung tâm trên toàn
Quốc,
- Công ty TNHH Shints-BVT (100% vốn Hàn Quốc),
- Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam (PV Security),
- Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
- Bệnh viện 74 Trung Ương
- Công ty Cổ phần Truyền thông Miền Bắc

3. Khách hàng sử dụng phần mềm quản lý tài sản (TV.AMS)
- Tập đoàn Dầu khí,
- Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí,
- Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy

4. Khách hàng sử dụng phần mềm quản lý vật tƣ (TV.IMS)
- Tổng công ty Đông Bắc – Bộ Quốc phòng,
- Công ty TNHH MTV 45,
- Công ty TNHH MTV 35,
- Bệnh viện 74 Trung Ương
- Bệnh viện đa khoa Mê Linh
- Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy

5. Khách hàng sử dụng giải pháp cổng thông tin điện tử (TV.PORTAL)
- Bộ NN & PTNT,
- Phòng Thông tin KHCN – Học viện Quốc phòng,
- Đại học Điện lực,
- Trung tâm Thông tin Thư viện - Đại học Nông nghiệp Hà Nội,
15
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- Cao đẳng Sư phạm Hà Tây,
- Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội,
- Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Phát

6. Khách hàng sử dụng phần mềm quản lý thƣ viện điện tử, thƣ viện số
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Công an,
- Học viện Quốc phòng,
- Đại học Nông nghiệp Hà Nội,
- Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên,
- Cao đẳng Sư phạm Hà Tây,
- Trường Phổ thông Trung học chuyên Nguyễn Huệ
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VI. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Điểm nổi bật của nhân sự Trường Việt là sự gắn kết chặt chẽ giữa kinh nghiệm hàng
chục năm của những nhà quản lý cấp cao với đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin trẻ
trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Dưới đây là danh sách một số nhân sự chủ chốt:

TT
1

Thông tin cá nhân

Kinh nghiệm làm việc

Nguyễn Quốc Thịnh

- Thư ký Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là

Năm sinh : 1944

Bộ Thông tin Truyền thông), quản lý toàn ngành về
Kinh tế-Kỹ thuật, Bưu chính, Viễn thông, Tin học.

Trình độ :
- 22 năm quản lý tổ chức nhân sự, trong đó 11 năm làm
- Kỹ sư Viễn thông Đại học Kỹ thuật
Thông tin liên lạc
- Chuyên viên cấp cao
về Tổ chức cán bộ và

chuyên viên cao cấp, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, lao
động của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
(nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).
- Cố vấn nghiệp vụ các dự án cung cấp Giải pháp Quản
trị nguồn nhân lực từ năm 2006

lao động.
- Giảng viên thỉnh giảng các khóa đào tạo chuyên đề về
- Chứng chỉ quốc tế về
Quản trị dự án do Hiệp

Tổ chức cán bộ, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị dự
án của các trường đại học, học viện, doanh nghiệp

hội Điện tử Hoa Kỳ
EC - COUNCI cấp.
2

Đỗ Văn Kiệm

- 05 năm giảng dạy tại Đại học Điện lực – Tập đoàn

Năm sinh : 1981

Điện lực Việt Nam

Trình độ :

- Nhiều năm giảng dạy tại các hệ thống đào tạo lập trình

- Cử nhân Toán Tin

viên Quốc tế như: Aprotrain-Aptech, BachKhoa-Aptech

ứng dụng – Đại học
Khoa học Tự nhiên,
ĐH Quốc gia Hà Nội

- 03 năm kinh nghiệm xây dựng các phần mềm quản lý
tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân, HiPT
- Phân tích, thiết kế, xây dựng các phiên bản phần mềm
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quản lý nhân sự, tiền lương của Công ty triển khai tại
các Tổng Công ty lớn, các Công ty nước ngoài với
những yêu cầu đặc thù và phức tạp
- Phân tích, thiết kế xây dựng nhiều phần mềm quản lý
khác nhau như: Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi và
thi trắc nghiệm; Hệ thống quản lý thư viện điện tử, thư
viện số; Phần mềm quản lý vật tư; Phần mềm quản lý tài
sản; Phần mềm quản lý đầu tư; Phần mềm quản lý bệnh
viện; Hệ thống cổng thông tin; Hệ thống phần mềm
quản lý đào tạo;
- Chủ trì nhiều đề tài về nhận dạng chữ viết tay, chấm
điểm trắc nghiệm qua ảnh, nhận dạng mặt người, xử lý
ngôn ngữ tự nhiên, công cụ tìm kiếm toàn văn, …
- Khảo sát, Phân tích, thiết kế, lập kế hoạch thực hiện,
xây dựng, triển khai, và quản trị dự án xây dựng phần
mềm quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài cho Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội
3

Chu Tiến Danh

- 11 năm kinh nghiệm xây dựng, triển khai, trưởng

Năm sinh : 1980

nhóm phát triển, và quản trị dự án phần mềm tại Công

Trình độ :

ty hệ thống thông tin FPT (FIS)

- Cử nhân Toán Tin

- 5 năm kinh nghiệm về tư vấn, thiết kế, và xây dựng hệ

ứng dụng – Đại học

thống data warehouse và BI ( kho dữ liệu lưu trữ tập

Khoa học Tự nhiên,

trung và hệ thống báo cáo quản trị)

ĐH Quốc gia Hà Nội

- 7 năm kinh nghiệm về quản trị dự án phầm mềm với
các dự án lớn nhỏ và độ phức tạp khác nhau (số lượng
cán bộ tham gia đông - 20 người, và giá trị hợp đồng lớn
- 33 tỷ đồng)
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- Đạt chứng chỉ PMF về quản trị dự án công nghệ thông
tin
- Đạt chứng chỉ tư vấn, phát triển, và hổ trợ của giải
pháp data warehouse và BI của SAP BusinessObjects
- Khảo sát, Phân tích, thiết kế, lập kế hoạch thực hiện,
xây dựng các phân hệ (tài chính, kho, báo cáo tài chính,
bán lẻ, xăng dầu, data warehouse, báo cáo BI) cho các
dự án ERP dùng giải pháp của Oracle và SAP
- Khảo sát, Phân tích, thiết kế, lập kế hoạch thực hiện,
xây triển khai, và quản trị dự án xây dựng cơ sở dữ liệu
về bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho Hiệp
hội bảo hiểm Việt Nam
- Khảo sát, Phân tích, thiết kế, lập kế hoạch thực hiện,
xây dựng, triển khai, và quản trị dự án xây dựng cơ sở
dữ liệu về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
cho Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
4

Đặng Phúc Giáp

- Xây dựng nhiều phần mềm quản lý khác nhau tại các

Năm sinh : 1984

công ty Tinh Vân, Paynet, NEO, …

Trình độ :

- Phân tích, thiết kế, xây dựng các phiên bản phần mềm

- Kỹ sư CNTT, Học

quản lý nhân sự, tiền lương của Công ty từ năm 2009

viện Công nghệ Bưu

đến nay

chính Viễn thông

- Phân tích, thiết kế xây dựng nhiều phần mềm quản lý
khác nhau như: Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo
(lập kế hoạch và thời khóa biểu, quản lý giảng viên,
quản lý sinh viên, quản lý điểm, quản lý học phí, quản
lý giờ giảng, cổng thông tin sinh viên, ..); Phần mềm
quản lý tài sản; Hệ thống cổng thông tin.

19

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRƢỜNG VIỆT
Địa chỉ: 45/291 Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04.858.233.35
Email: info@truongviet.vn Website: www.truongviet.vn

5

Hồ Thị Lài Phương

- Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng các phiên bản

Năm sinh : 1985

phần mềm quản lý nhân sự triển khai tại nhiều Bộ

Trình độ :

ngành, Tổng Công ty Bưu chính, Tập đoàn Dầu khí, hơn

- Cử nhân CNTT, Đại

34 viễn thông tỉnh .

học Điện lực

- Phân tích, thiết kế xây dựng nhiều phần mềm quản lý
khác nhau tại Công ty như: Hệ thống phần mềm quản lý
nhân sự, tiền lương; Hệ thống quản lý thư viện điện tử,
thư viện số; Phần mềm quản lý vật tư;

6

Nguyễn Chí Công

- Xây dựng nhiều phần mềm quản lý khác nhau như

Năm sinh : 1989

phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến cho

Trình độ :

VietInBank, phần mềm E-Learning cho kienthucviet.vn

- Cử nhân CNTT, Đại

- Phân tích, thiết kế, xây dựng các phiên bản phần mềm

học Điện lực

quản lý tài sản; quản lý vật tư; quản lý nhân sự, tiền
lương; quản lý bệnh nhân và thanh toán viện phí; quản
lý chuỗi cửa hàng; hệ thống phần mềm quản lý đào tạo
Đại học, Cao đẳng của Công ty

7

Hồ Thức Hòa

- Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng các phiên bản

Năm sinh : 1991

phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm, triển khai cho

Trình độ :

các Tổng Công ty Bảo hiểm trong và ngoài nước .

- Kỹ sư CNTT, Đại

- Phân tích, thiết kế xây dựng nhiều phần mềm quản lý

Học Công nghiệp Hà

khác nhau tại Công ty như: Hệ thống phần mềm quản lý

Nội

nhân sự, tiền lương; Hệ thống quản lý thư viện điện tử,
thư viện số; Phần mềm quản lý tài sản;
- Khảo sát, Phân tích, thiết kế, lập kế hoạch thực hiện,
xây dựng, triển khai, và quản trị dự án xây dựng phần
mềm quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
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ngoài cho Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội
8

Đinh Văn Bằng

- Phân tích, thiết kế xây dựng nhiều phần mềm quản lý

Trình độ :

khác nhau tại Công ty như: Hệ thống phần mềm quản lý

- Kỹ sư CNTT, Đại

nhân sự, tiền lương; Hệ thống quản lý thư viện điện tử,

học Điện lực

thư viện số; Phần mềm quản lý vật tư; Phần mềm quản
lý thi trắc nghiệm trực tuyến

Xin chân thành cảm ơn!
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