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PHẦN I 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

 

I. THÔNG TIN GIAO DỊCH 

 

Tên công ty 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP  CÔNG 

NGHỆ V&V 

Tên viết tắt   V&V IDS., JSC 

Số đăng ký kinh doanh 0103020166 

Năm thành lập 2007 

Nhân sự 50 ++ 

Văn phòng tại Thủ đô Hà 

Nội. 

 

 41 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.   

 

Điện thoại (024) 38560777  

Văn phòng tại Đà Nẵng 50 Nguyễn Hữu Thọ , Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

Điện thoại 0935119901 

Văn phòng tại Hồ Chí Minh 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại  (028) 22200077  

Email lienhe@vivicorp.com 

Website www.vivicorp.com/  www.vitranet24.com 

Mã số thuế 0102387611 

Số tài khoản 
1032054550100110 / Mở tại: Ngân hàng kỹ thương Việt  

Nam Techcombank, chi nhánh Linh Đàm, Hà Nội. 

mailto:lienhe@vivicorp.com
http://www.vivicorp.com/


 

 

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

 

 Tư vấn thiết kế xây dựng các hệ thống web, APP 

 Tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý nội bộ cho doanh nghiệp: Thiết kế, xây dựng các phần 

mềm quản trị doanh nghiệp trên máy tính và trên nền tảng web: Intranet Protal, HRM, CRM, E- 

Clinic, PM… Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tự động hóa doanh nghiệp trên nền tảng 1C: 

Enterprise : Kế toán, HRM, CRM, ERP/MRP… 

 Phân phối các phần mềm bản quyền phục vụ công tác quản lý và xây dựng các phần mềm 

chuyên biệt theo đơn đặt hàng của các đơn vị, tổ chức, nhằm cải thiện, hỗ trợ hoạt động kinh 

doanh cho các đơn vị, tổ chức. 

 Tư vấn, triển khai các giải pháp Marketing, các dịch vụ quảng bá website (Marketing 

Online) trên Internet gia tăng giá trị thương hiệu và h i ệu  q u ả  kinh doanh t r ự c  t u yế n  cho 

khách hàng. (Thông qua mạng xã hội , công cụ tìm kiếm, hoạt động trong lĩnh vực thương mại 

điện tử…). 

 Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng trên internet và mạng điện thoại di 

động. 

 Cung cấp các giải pháp mạng, máy chủ và tích hợp hệ thống. 

 Tư vấn các giải pháp bảo mật thông tin doanh nghiệp. 

                      

 

III. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Công nghệ V&V (gọi tắt là công ty V&V) 

được thành lập tại Liên bang Nga và chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam từ ngày 07/11/2007. 

Với sứ mệnh kết nối tri thức, công ty V&V đang ngày càng khẳng định vị trí tiên phong trên con 

đường phát triển và ứng dụng công nghệ kết nối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ý nghĩa tên gọi V&V có nghĩa là Viet Nam & Victory – đó là một lời khẳng định về định 

hướng phát triển chân chính, hướng tới “chiến thắng” của công nghệ Việt. Với phương châm 

“Connecting ” – Kết nối và chia sẻ, công ty V&V kỳ vọng sẽ trở thành một doanh nghiệp tiên 

phong trong việc xây dựng và kiến tạo thế giới tương lai, một thế giới kết nối hoàn hảo,…là nơi 



 

 

nuôi dưỡng và đào tạo những “con người mới”, các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của mình, là nơi 

chia sẻ và kết nối thành công trong tương lai. 

          Khởi điểm chỉ với một văn phòng đại diện tại Hà Nội, tính đến nay, công ty V&V đã có mặt 

tại 3 thành phố lớn trên cả nước là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Công ty V&V đã và đang trở 

thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn, các doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.  

          Trong hơn 12 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn kiên định và tập  trung  

vào  việc  phát  triển  và  triển  khai  các  sản  phẩm  công  nghệ  chất lượng cao để phục vụ công 

việc quản lý, kinh doanh và quảng bá của các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đảm 

bảo phát huy tối đa hiệu quả  của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các tổ chức và doanh 

nghiệp.   

 

ĐỊNH HƯỚNG - TẦM NHÌN:    

Nhận thức bối cảnh kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, với việc ứng dụng ngày càng sâu 

rộng và phổ biến các thành tựu công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, công ty V&V nhận thức rất rõ 

vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh 

nói riêng và toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung là vô cùng cấp thiết. 

Chúng tôi mong muốn cung 

cấp và áp dụng những giải pháp tổng 

thể cho doanh nghiệp như: công nghệ 

web, kinh doanh  online và phần mềm 

quản lý … ứng dụng cho doanh 

nghiệp: hệ thống thông tin, quản trị 

doanh nghiệp (CRM, HRM, ERP …), 

nhằm đem lại lợi ích và giá trị gia 

tăng tối đa cho doanh nghiệp, góp 

phần vào việc nâng cao nhận thức và 

ứng dụng công nghệ cao, thông minh 

cho doanh nghiệp, đồng thời đem lại giá trị ứng dụng đích thực cho các khách  hàng và thành viên 

của mình. Công ty V&V lấy việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới phục vụ lợi ích của người 

sử dụng làm tôn chỉ cho quá trình phát triển của mình. Lấy lợi ích thiết thực của khách hàng khi sử 

dụng dịch vụ sản phẩm làm giá trị cốt lõi.   

 

 



 

 

ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ:   

Đầu tư nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới, nghiên cứu thực tiễn sử dụng của khách 

hàng thông qua các hoạt động quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đưa các 

giải pháp công nghệ thông minh phổ biến và dễ dàng hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Xây 

dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực.    

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:    

 

Khách hàng là trung tâm 

 Lấy lợi ích của khách hàng là tôn chỉ  của dịch vụ. 

 Chỉ cung cấp khi sản phẩm và dịch vụ là  phù hợp 

nhất với khách hàng của mình. 

 Đảm bảo chính sách hỗ trợ, hậu mãi để sản phẩm 

dịch vụ cung cấp của mình đem lại hiệu quả thiết 

thực cho khách hàng. 

 Theo sát và hỗ trợ  khách hàng của mình trong quá 

trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

Nghiên cứu và sáng tạo các giải pháp mới 

 Nghiên cứu và sáng tạo liên tục. 

 Chuẩn hóa và tích lũy các giải pháp hiệu quả 

phục vụ khách hàng. 

 Không ngừng tạo ra các sản phẩm, tiện ích 

công nghệ hiệu quả 

 

 

Cải tiến liên tục 

 Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ 

 Không ngừng cải tiến năng lực nhân sự 

 Không ngừng cải tiến cơ cấu quản lý   

 Hướng đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách 

hàng 

 

Xây dựng đội ngũ và văn hóa vững bền 

 Trong từng thành viên 

 Trong mỗi nhóm 

 Trong phòng ban 

 Trong đơn vị và trong công ty 

   

TRIẾT LÝ KINH DOANH 

Triết lý kinh doanh là yếu tố hàng đầu mà công ty V&V  đã tạo dựng và  theo đuổi từ những 

ngày đầu thành lập. Dựa vào sứ mệnh, định hướng và tầm nhìn của công ty, chúng tôi luôn tuân thủ 

5 triết lý kinh doanh sau đây như kim chỉ nam cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: 

 

 

 

 

 

 

1) Trân trọng khách hàng 

2) Đồng hành cùng khách hàng 

3) Giá trị đến trước, lợi nhuận đến sau và tái đầu tư vào giá trị 

4) Tôn trọng và gìn giữ thương hiệu công ty 

5) Góp phần xây dựng các giá trị cộng đồng 



 

 

IV. THÔNG ĐIỆP VÀ LOGO:    

        Với thông điệp “Connecting” chúng tôi mong muốn công ty V&V sẽ trở thành một mái nhà 

chung, một con thuyền tri thức của tương lai, một sân chơi mở cho tất cả các trí thức của Việt Nam 

thể hiện tài năng và xây dựng sự nghiệp.   

 

 

 

                 

Logo của V&V - viết tắt của Vietnam & Victory, V&V kỳ vọng sẽ trở thành một doanh nghiệp 

tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, luôn luôn kiên định với sứ mệnh, triết lý 

của mình và chiến thắng mọi khó khăn, thử thách để đưa “con thuyền công nghệ V&V” hòa nhập, 

kiến tạo thế giới tương lai. 

Logo thể hiện triệt để tư tưởng kết nối để hướng tới sự phát triển bền vững, thuận theo tự nhiên, 

đón nhận sứ mệnh và kiên định đi theo nó. Ba khối màu sắc đặc trưng thể hiện sự liên kết chặt chẽ, là 

biểu tượng không thể tách rời với chúng tôi:     

"Chúng tôi hiểu rằng con đường nhanh nhất để phát triển là hợp tác và chia  sẻ.  

 Cách nhanh  nhất  để  thành  công  đó  là  kết  hợp  các  sức  mạnh riêng thành một sức 

mạnh tổng thể".    
 



 

 

 Màu xanh da trời: Tượng trưng cho 

bầu trời ( bầu trời tri thức, công nghệ), 

tượng trưng cho trí tuệ và hoài bão về 

thế giới mới.   

 Màu xanh lá cây : Tượng trưng cho 

con người, cho sức sống và khát vọng 

vươn lên.   

 Màu cam trầm : Tượng trưng cho 

đất, cho nội tại và sức mạnh cốt lõi.   

Hình dáng của logo thể hiện rất rõ 

quan điểm hợp tác kết nối và cùng chia sẻ giá trị , logo là hình chữ V nhưng cũng là hình ảnh bắt tay 

(biểu trưng của sự hợp tác phát triển bền vững).    

       Logo hình chữ V, tượng hình sâu xa của vòng xoáy phát triển (hình trôn ốc hay vòng xoáy hình 

Sin) đang hướng lên trên, hướng theo cả khát vọng và quyết tâm của con người V&V về ước mơ 

cùng xây dựng và sáng tạo những giá trị công nghệ mới cho tương lai. 

 

V.CÁC CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC 

V&V đã đạt được chứng nhận về đạt chất lượng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 

Chuẩn bảo mật An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000 do tổ chức ISC của ÚC và hệ thống 

JAS – ANZ toàn cầu công nhận.  

 

VI. ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC   

Hiện nay, công ty V&V  có đội ngũ cán  bộ  nhân  viên  là  tiến sĩ, thạc  sĩ,  kỹ  sư  công 

nghệ thông tin, cử nhân, chuyên ngành công nghệ thông tin và kinh tế, tài chính, thiết kế. Đội ngũ 

cán bộ của chúng tôi được đào tạo chính quy với bề dày kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai các 

dự án lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các thành viên của V&V cũng  luôn được công ty đầu 

tư nâng cao trình độ qua các khoá đào tạo dài hạn và các cuộc sát hạch định kỳ của ban giám đốc 

công ty. Việc quan tâm và coi trọng việc phát triển năng lực của nhân viên tại V&V nhằm bảo đảm 

việc đội ngũ của chúng tôi luôn làm chủ được các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin.   

 

                             Danh sách một số đại diện đội ngũ V&V 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                    Và còn nhiều nữa… 



 

 

 VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC   

 

 

 



 

 

PHẦN II  

SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ & SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

 

I. SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ   

     V&V làm chủ và nắm bắt nhiều công nghệ mới và tiên tiến trên thế giới như: 

 Công nghệ web: Chúng tôi am hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ và các giải pháp 

web phổ biến nhất hiện nay như PHP, MySQL, Jquerry, GP.JS MVC, ArgularJS, HTML5, 

CSS3, công nghệ Responsive Design,… 

 Công nghệ Mobie Application: hệ điều hành IOS (Cobject), Ardroid (Java), ngôn ngữ 

HTML5, cơ sở dữ liệu SQLite,… 

 Công nghệ Destop Application: NodeJS, NodeWebKit, Mogo DB,… 

 Công nghệ Sever: Ngnix, Apache, BitrixEnv,… 

 Hệ thống CMS Bitrix Framewwork (Content Management System) một trong những công 

nghệ web tiên tiến nhất thế giới có tên Bitrix Framework. 

 Hệ thống Bitrix24 Công ty V&V đã và đang là  đối tác lớn nhất tại Việt Nam và khu vực 

châu Á của Tập đoàn Bitrix, Inc. hơn 10 năm 

              

                 Hình 1: Chứng chỉ chứng nhận đối tác chiến lược Bitrix24 

 Đội ngũ chuyên gia của V&V tập trung nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao trình độ kỹ thuật 

và quản lý. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều chứng chỉ khẳng định chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh 

vực của mình.  

“Tiên phong - Làm chủ - Nắm bắt công nghệ mới nhanh nhất” là tôn chỉ làm việc của 

các chuyên gia V&V. 



 

 

         Thế mạnh về nhân lực của V&V:    

  Có đội ngũ tư vấn là các chuyên gia cao cấp của nhiều lĩnh vực có kinh nghiệm trong lĩnh 

vực IT từ 5-15 năm. 

 Chúng tôi có những chuyên gia giỏi về công nghệ, có thể tư vấn và triển khai các hệ thống 

lớn, phức tạp. 

 Quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp và hiệu quả. Xây dựng từ các chuẩn quốc tế: 

RUP, CMMI, ISO. 

  Có kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn đòi hỏi yêu cầu xử lý cao, phức tạp cho các tâp 

đoàn lớn ở Việt Nam và khu vực châu Á. 

 Hầu hết các chuyên gia có chứng chỉ Chuyên gia bảo mật An toàn thông tin 

 100% các chuyên gia có bằng kỹ sư công nghệ, trên 50% các chuyên gia có bằng thạc sĩ, 

tiến sĩ hoặc được đào tạo ở nước ngoài về. 

 

 

                           Hình 2: Chứng chỉ Master công nghệ Bitrix24 

 

Với sự am hiểu công nghệ,  những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kết nối 

vào thực tiễn kinh doanh và sự công tác, đồng hành của đội ngũ chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh 

vực trong suốt 12 năm qua, công ty V&V tự tin sẽ là đối tác uy tín và tin cậy trong việc cung cấp 

các sản phẩm công nghệ chất lượng cao cho quý doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

 

 

 



 

 

 

II. SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

1. Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống web cho doanh nghiệp. 

 Triết lý về “web” của V&V: Đối với công ty V&V, website là những công trình được thiết 

kế, xây dựng trên mạng, đó là trụ sở, là căn cứ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trên môi 

trường Internet. Website đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thể hiện giá trị thương hiệu 

của doanh nghiệp, là nền tảng cho các hoạt động quản lý trực tuyến, hoạt động marketing trực 

tuyến và vô vàn các hoạt động khác trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Với hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai các hệ thống web, V&V đã có mặt ở hầu 

hết các lĩnh vực, đóng góp trong việc quản bá thương hiệu, hỗ trợ hoạt động quản lý và sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  



 

 

Sản phẩm web của V&V được phân thành từng nhóm chuyên biệt: Web nghiệp vụ, quản lý 

giúp cải tiến sức mạnh nội bộ doanh nghiệp, Web giới thiệu công ty nhằm thể hiện sức mạnh, hình 

ảnh và trở thành trụ sở trên mạng của doanh nghiệp. Web giới thiệu sản phẩm đóng vai trò mô 

phỏng, trưng bày các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp, web thương mại điện tử chuyên 

dùng cho các sàn giao dịch mua bán trực tuyến qua mạng, hỗ trợ, thúc đẩy quá trình bán hàng và 

trao đổi sản phẩm giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng tốt hơn, doanh nghiệp bán được nhiều sản 

phẩm, hàng hóa hơn,….và rất nhiều các nhóm web khác phục vụ các yêu cầu chuyên biệt của mỗi 

khách hàng. 

 

2. Tư vấn quản lý bằng công nghệ cho doanh nghiệp 

Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giỏi, có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ kết nối, am hiểu sâu sắc các giải pháp kỹ thuật thông qua thực tiễn triển khai nhiều dự án lớn 

tại Việt Nam và nước ngoài, công ty V&V tự tin là đơn vị cung cấp và phát triển các giải pháp công 

nghệ tốt và phù hợp cho doanh nghiệp. Với phương châm đó, chúng tôi chia ra hai lĩnh vực nghiên 

cứu chính như sau: 

 Phân phối các hệ thống phần mềm bản quyền phục vụ hoạt động quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

 Xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm theo yêu cầu chuyên biệt. 

 

Một số giải pháp tiêu biểu: 

2.1.  Hệ thống quản lý nội bộ 4.0 Bitrix24  

Là hệ thống quản lý doanh nghiệp do tổng công ty Bitrix24 có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp và 

V&V là đối tác triển khai số 1 tại khu vực châu Á. Hệ thống hỗ trợ việc quản lý nhân sự, quản lý dự 

án, chăm sóc khách hàng, và quản lý văn bản tài liệu giấy tờ cho doanh nghiệp. Là hệ thống mở, 

đóng vai trò như công thông tin, dễ dàng khi kết nối thông tin giữa các module hiện tại và tương lai 

và các hệ thống khác và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu quản trị mà không bị ảnh hưởng bởi cơ cấu 

tổ chức. Đồng thời được xây dựng với giao diện chuẩn, nhất quán, dễ sử dụng gần gũi với người 

dùng và hỗ trợ đa  ngôn ngữ. Phù hợp với mọi mô hình quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt đối với 

các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - công ty con.  

 (Chi tiết xem tại: http://vitranet24.com) 

2.2. Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS) 

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối do V&V phát triển và cung cấp cho phép 

quản lý toàn bộ hệ thống kênh phân phối từ quản lý bán hàng, quản lý nhân sự và quản lý 

http://vitranet24.com/


 

 

các kênh phân phối, hệ thống được trang bị tối ưu trên máy tính bảng, máy tính cố định và 

thiết bị di động thông minh.  

2.3. Hệ thống quản lý bán lẻ 

Là Giải pháp do V&V nghiên cứu và phát triển giúp quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng 

dành cho các doanh nghiệp bán lẻ. Hệ thống này cho phép quản lý bán hàng trực tuyến, quản lý bán 

hàng tại cửa hàng, quản lý nhân viên, quản lý kho, sản phẩm,...và nhiều tính năng khác.  

(Chi tiết xem tại www.roboman.vn) 

2.4. Hệ thống quản lý nội bộ 4.0 Robinet dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Là Giải pháp thuê bao phần mềm với chi phí thấp do V&V nghiên cứu phát triển dựa vào 

công nghệ Bitrix24, ứng dụng công nghệ Cloud Amazon, cải tiến và tối ưu để phù hợp với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Việt Nam và Châu Á.  

(Chi tiết xem tại www.robinet.vn) 

2.5. Hệ thống ISO điện tử 

Là giải pháp ISO điện tử do V&V nghiên cứu và phát triển, giúp quá trình ứng cải cách quản 

lý theo chuẩn ISO trở nên đơn giản, ít tốn chi phí, đồng thời giảm chi phí xây dựng hệ thống quản 

lý chất lượng và đánh giá cấp chứng chỉ ISO đến 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾT LUẬN 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ V&V 

 

 

 Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư giỏi và giàu kinh nghiệm được chọn lựa kỹ càng, với chiến lược quan 

hệ hợp tác rộng rãi với nhiều  đơn vị trong nước và quốc tế, chúng tôi – công ty V&V hoàn toàn đáp 

ứng được mọi yêu cầu của quý khách hàng trong các công tác: Khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công, kiểm 

tra chất lượng, giám sát kỹ thuật, trợ giúp công nghệ và tư vấn phát triển đầu tư. Với những con người 

tiên tiến nhất, xuất sắc nhất, cùng với việc làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất, chúng tôi luôn tự hào 

khi được tư vấn, triển khai giải pháp cho những quý khách hàng sẽ lựa chọn chúng tôi. Công ty V&V 

luôn luôn mong muốn được chia sẻ những giá trị và thành công đó với tất cả các Quý khách hàng!  

 

 

                       

Hãy cùng chúng tôi công ty V&V 

Kết nối, chia sẻ và hướng tới thành công! 

 

 


