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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY TNHH DVMS
Tên giao dịch quốc tế: DVMS Co., Ltd
Tên viết tắt: DVMS
MST: 0311860914, do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày: 04/07/2012.
Mã trong hệ thống quản lý doanh nghiệp quốc gia Việt Nam ( https://dangkykinhdoanh.gov.vn ) 0008520984.

Mã giao dịch Quốc tế ( D-U-N-S® number) 55-527-0383
Trụ sở: 95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 02836028937 | 02835531145
Email: sale@dvms.vn

Website: www.DVMS.com.vn

DVMS có kinh nghiệm nhiều năm về:
 Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội, chuyển đổi số, ...
 Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game
mobile,...
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VÌ SAO CHỌN DVMS ?
DVMS chuyên:
* Gia công phần mềm, ứng dụng di động, website,...
* Tư vấn và xây dựng ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng Vận Tải Thông Minh, Thực
Tế Ảo, phần mềm quản lý,...
* Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
* Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng
logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
* Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn Giải Pháp CNTT cho doanh nghiệp, start-up, tư vấn chuyển đổi số,...
* Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, Big data, Mạng Xã Hội,...
* Đào tạo chuyển đổi số, xây dựng và chuyển giao đội ngũ công nghệ thông tin cho doanh nghiệp và start-up,...
Vì sao chọn DVMS?
* Thành lập từ 4-7-2012, DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment
Gateway, SMS Gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, Java, Microsoft tech,Cloud
Computing, Blockchain, Big data,...
* DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google,
Amazon, Microsoft,...
* DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho
khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Đức, Pháp,...
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CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

Dích vụ mà chúng tôi cung cấp:









Mobile Application Development Services.
Open Source Software Development Services.
BI, BIG DATA & ANALYTICS & AI Solution.
Blockchain Development Services.
Offshore Java Development Services.
Software Development Services.
Front-End Development , Web Design Services.
Microsoft Technologies Services.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Sàn Giao Dịch Việc Làm và Mạng Xã Hội Việc Làm Quốc Tế
Dự án do AGILE MOMENTUM PTE LTD ( Singapore ) là chủ
đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ năm 2018 đến nay.
Công nghệ dùng trong dự án
này: Blockchain, iOS Native,
Android Native, React Native,
Angular JS, PHP, Mongo DB, ,
payment gate way api, SMS gate
way api,...
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Generali Member Care
Công nghệ dùng trong dự án này: iOS Native, Android
Native, React Native, Angular JS, PHP,...

Dự án do GENERALI VIETNAM LIFE INSURANCE LTD làm chủ
đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2015 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
VIP Finance Là Hệ Sinh Thái phân tích đánh giá cổ phiếu, trái phiếu, thị trường vàng, thị
trường forex,... thời gian thực.
Hệ sinh thái có thể giám sát và phân tích danh
mục đầu tư cá nhân của bạn.
Ngoài chức năng theo dõi thị trường, phân tích,
đánh giá,... ứng dụng thậm chí có thể cung cấp
thông tin về tiền tệ, trái phiếu, hàng hóa, cổ
phiếu và thị trường thế giới. Người dùng cũng
có thể theo dõi hơn 100 loại tiền điện tử khác
nhau, bao gồm cả đồng tiền ảo nổi tiếng nhất:
Bitcoin.
Không chỉ vậy, tất cả các thông tin danh mục
đầu tư cá nhân của bạn có thể đồng bộ giữa
nhiều thiết bị.
Dự án do ADVANCED WAVE
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK làm chủ đầu
tư.

DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ
đầu năm 2013 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thương Mại Điện Tử, Tài Chính, Tiền Điện Tử, Đa Cấp...

1. Sàn thương mại điện tử.
2. Sàn tiền điện tử, blockchain.
3. Trung tâm kinh doanh đa cấp.
4. Trung tâm đầu tư tài chính, forex, vàng,
hàng hóa,...
5. Và nhiều tính năng hữu ích khác.
Công nghệ dùng trong dự án này:
Blockchain, iOS Native, Android Native,
React Native, Angular JS, PHP, Mongo
DB, payment gate way api, SMS gate
way api,...

Dự án do Vip Ecom Group làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ
đầu năm 2015 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống điều hành hãng vận tải
và ứng dụng đặt xe SAMSUNG
Dự án do Samsung Electronics
Việt Nam (SEV) kết hợp demo
triển khai cho các hãng Taxi từ
năm 2016.

Hệ thống quản lý và điều hành toàn
bộ hoạt động của một hãng vận tải.
Kèm theo ứng dụng đặt xe cho khách
hàng và app nhận chuyến cho tài xế.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
ỨNG DỤNG VÀ TỔNG ĐÀI GIAO THÔNG VẬN TẢI VRADA
Dự án do VIET TRAFFIC
JSC làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách
hàng triển khai từ đầu
năm 2015 đến nay.

Hệ thống điều hành Kèm theo ứng dụng đặt xe cho khách hàng và app nhận chuyến cho tài
xế. Tương tự Uber, Grab, ...
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HQTECH Mobile Kasse POS
Giải pháp quản lý nhà hàng ,
order bằng tablet.
Dự án hiện đang triển khai tại
nhiều nhà hàng lớn tại Đức và các
nước Châu Âu.
Dự án do HQ TECH (Germany)
làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng
triển khai từ đầu năm 2013 đến
nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Manager Nail Spa on Cloud Solution tại USA
Mỗi Spa, Salon khi tham gia vào hệ thống sẽ được cấp tài khoản quản lý riêng,
trong đó gồm:

Nhân viên:
Tạo các ticket làm cho khách hàng để quản lý.
Thống kê tự động và tính lương của bản thân.
Nhập liệu được tiền thực lãnh và tiền tip.
Quản lý:
Cấu hình được giá cả của dịch vụ.
Quản lý danh sách nhân viên.
Thống kê được lương và lợi nhuận của toàn bộ SPA, Salon.

Dự án do VnMerchant Solutions ( USA ) làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2013 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
EasyGo – Kết nối giao thông thông minh
Dự án do Easy Go Global Group làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2014 đến nay.
Khách hàng:
Tạo chuyến đi và tính trước được chi phí phải bỏ ra.
Gọi tài xế hoàn toàn tự động. Tìm tài xế theo các tiêu chí như gần nhất, rẻ nhất…
Phản hồi về chất lượng của mỗi chuyến đi để tang chất lượng dịch vụ.
Tài Xế:
Không cần phải theo dõi app liên tục.
Hoạt động hoàn toàn tự động và kết nối theo yêu cầu.
Quản trị:
Cấu hình quản lý để hệ thống chạy theo mô hình có khả năng thay đổi và cấu hình cao

Thống kê hiệu quả để phù hợp với yêu cầu kinh doanh.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Sàn giao dịch và hệ thống quản lý vận tải hàng hóa thông minh
Dự án do Công Vận Tải Đường Sắt Nam Việt làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2017 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống nghiên cứu cảm quan của viện nghiên cứu Agrocampus
Ouest ( France ) và Đại học Bách khoa TP.HCM ( Việt Nam ).
Hệ thống phục vụ cho các giáo sư, nghiên cứu sinh, sinh viên thực hiện các nghiên cứu cảm quan thực phẩm trên
trên máy tính bảng. Bao gồm CMS quản trị và ứng dụng trên tablet
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống điều hành các hãng vận tải tập trung

App đặt xe, app mua vé, app so sánh giá vận tải, hệ thống điều hành vận tải,...
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống điều hành và ứng dụng đặt xe của hãng taxi, taxi công nghệ

Hệ thống quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của một hãng taxi. Kèm
theo ứng dụng đặt xe cho khách hàng và app nhận chuyến cho tài xế.
Giải pháp DVMS tư vấn và triển khai cho nhiều hãng taxi từ 2016 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Around nền tảng mua bán kết hợp mạng xã hội địa điểm
trên website và ứng dụng cho smartphone

Dự án do Littleworld JSC làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2016 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Call Me | Tìm và đặt các dịch vụ xung quanh bạn

Dự án do CALLME CO., LTD làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2016
đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Cộng đồng chia sẻ và in hình trực tiếp, thông qua app trên smartphone

Dự án do PNTOL VIET NAM CO.,LTD làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2016 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Các dự án số hóa dữ liệu trên nền bản đồ số
Ứng dụng công nghệ GIS cùng với các công nghệ khác.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HQTECH Website Kasse POS
Hệ thống website đặt món ăn tự động, hệ thống kết nối
với hệ thống máy bán hàng POS tại các nhà hàng ở Đức
và Châu Âu.

Hệ thống đã phát huy tác dụng tốt trong đại dịch Covid.
Dự án do HQ TECH (Germany) làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2013
đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Ứng dụng từ điển ngôn ngữ ký hiệu
"Xây dựng Từ điển kí hiệu giao tiếp cho người khiếm
thính Việt Nam" của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí
Minh do TS. Cao Thị Xuân Mỹ làm chủ nhiệm, được sự
tài trợ của chương trình Samsung DigitAll Hope, Ngân
hàng Thế giới (World Bank) và Lãnh sự Đan Mạch tại
Việt Nam.

DVMS thiện nguyện xây dựng phần ứng dụng trên
smartphone cho dự án.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Ứng dụng nghe nhạc VietMusic
Ứng dụng cho phép tìm nhạc theo ca sĩ, nhạc sĩ, chủ
đề, loại nhạc… và thưởng thức những bản nhạc yêu
thích với chất lượng tốt nhất.
Chỉ với các thao tác đơn giản trên smartphone
Blackberry OS 10 và Blackberry OS 5. Ngoài ra bạn
cũng có thể yêu cầu thêm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ mà bạn
yêu thích vào ứng dụng

Dự án do ShopPleiku làm chủ đầu tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển khai từ đầu năm 2012
đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Lunarnote là ứng dụng hỗ trợ người dùng
quản lý các sự kiện Âm Lịch và Dương
lịch, chỉ với các thao tác đơn giản trên
smartphone Blackberry OS 10.

Dự án do ShopPleiku làm chủ đầu
tư.
DVMS hợp tác với khách hàng triển
khai từ đầu năm 2015 đến nay.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống DMS ( Distributor Management System ) cho các công ty dược phẩm,
thực phẩm chức năng
Đầy đủ các tính năng cho hoạt động phân phối dược.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên môi trường cloud
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên môi trường cloud
Quản lý:

Nhân viên:

- Quản lý tài chính

- Báo cáo công việc

- Quản lý khách hàng và nhà cung cấp

- Chấm công

- Quản lý công trình

- Báo cáo tiến độ dự án

- Quản lý hóa đơn ra và hóa đơn vào. Có thể in hóa đơn VAT trực
tiếp từ phần mềm.

Nhà thầu phụ:

- Báo cáo tiến độ dự án

- Quản lý nhân viên, chấm công, báo cáo tiến độ dự án…
- Quản lý kho

Khách hàng:

- Quản lý sản phẩm dịch vụ, bảng giá, báo giá

- Được cấp tài khoản đăng
nhập

- Quàn lý công tác, quản lý điều xe,...

- Tự chọn sản phẩm/ dịch vụ

Các module khác theo nhu cầu tại từng doanh nghiệp
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Các ứng dụng về giải trí hoặc cho chiến dịch marketing của các hãng
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Ứng dụng bán hàng trên smartphone

Gồm CMS quản trị bán hàng và app cho khách xem, mua hàng,... trên smartphone
© DVMS
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống đặt cơm và đồ ăn trên smartphone và tablet

Hệ thống cho phép
khách hàng ngồi tại nhà
hay văn phòng hoặc bất
cứ đâu có thể đặt cơm
và đồ ăn với các thao tác
rất đơn giản trên điện
thoại smartphone hoặc
máy tính bảng.
Chủ quán quản lý dễ
dàng các đơn đặt món...
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống đặt nước tinh khiết LaGiTiámo

Hệ thống cho phép
khách hàng ngồi tại nhà
hay văn phòng hoặc bất
cứ đâu có thể đặt nước
với các thao tác rất đơn
giản trên điện thoại
smartphone hoặc máy
tính bảng.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Ứng dụng Catalog trên smartphone và tablet

CMS quản trị trên cloud và app catalog trên smartphone, giúp quý doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới
khách hàng. Dù ở bất cứ đâu và không cần in ấn hay chuẩn bị trước,...
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Ứng dụng đánh giá chi nhánh, đại lý, cửa hàng trên smartphone và tablet

CMS quản lý trên cloud và ứng dụng tác nghiệp trên smartphone. Doanh
nghiệp có thể tiến hành đánh giá đại lý, chi nhánh bất cứ khi nào và với bất cứ
kịch bản nào. Dữ liệu bao gồm hình ảnh và các đánh giá được gửi trực tiếp về
hệ thống quan lý nhanh và chính xác.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Giải pháp S-Sale hay tên gọi thông dụng là
DMS (Distributor Management System - Hệ
thống quản lý phân phối)
Nhân viên:
Tạo các đơn hàng và quản lý trên thiết bị Android của mình.
Báo cáo về đơn hàng và doanh số của bản thân.
Quản lý khách hàng và danh sách sản phẩm.
Quản lý ( CMS quản lý trên cloud )
Cấu hình được giá cả của dịch vụ và quản lý đơn hàng.
Quản lý danh sách nhân viên.
Quản lý sản phẩm.

Báo cáo nghiệp vụ.
Tracking vị trí của nhân viên
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VÀ CHẤM CÔNG TỪ XA STRACKING & SATTENDANCE
Sử dụng công nghệ cloud, GPS, 3G,4G,...
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VÀ CHẤM CÔNG TỪ XA STRACKING & SATTENDANCE
Phần ứng dụng trên smartphone của nhân viên và của quản lý
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VÀ CHẤM CÔNG TỪ XA STRACKING & SATTENDANCE
CMS quản trị và tác nghiệp của quản lý
Với CMS này, người quản lý có thể lắm rõ lịch trình của từng nhân viên, có thể giao nhiệm vụ cho nhân viên, tổng hợp
dữ liệu cho kế toán tính lương,... Ngoài ra DVMS có thể điều chỉnh các tính năng theo nhu cầu thực tê tại doanh
nghiệp.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống chấm công từ xa của công ty Sức Việt

Do đặc thù lĩnh vực kinh
doanh của Sức Việt là làm
các công trình vì vậy nhân
viên thường xuyên ở lại
công trình không về chấm
công tại công ty được, hệ
thống giúp công ty giải
quyết được bài toán chấm
công và kiểm soát nhân
viên từ xa.
Hệ thống gồm CMS quản lý
và ứng dụng trên
smartphone cho quản lý và
cho nhân viên.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống giám sát giao nhận
của công ty Quốc Tế Tân Châu
Do đặc thù lĩnh vực kinh doanh
của công ty là đại lý phân phối
sản phẩm cho các tập đoàn nước
ngoài, vì vậy công ty có đội ngũ
giao nhận hàng. Hệ thống giúp
công ty kiểm soát được tiến độ
giao hàng và đội ngũ nhân viên
giao nhận, đồng thời dựa vào số
liệu để tính chi phí xăng và lương
cho nhân viên.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Hệ thống phần mềm trên máy bán hàng ( POS ) và ứng dụng đặt món trên iPad và Tablet
Bạn đang sở hữu nhà hàng, quán ăn, quán cafe,... Và bạn muốn tối ưu quản lý? Liên hệ ngay với DVMS nhé.
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Kính mời quý khách tham khảo thêm các giải pháp khác của DVMS tại website
www.DVMS.com.vn
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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THÔNG TIN LIÊN HỆ & TƯ VẤN

Liên hệ ngay DVMS để có những giải pháp tối ưu nhất!
Trụ sở: 95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: 02836028937 | 02835531145
Email: sale@dvms.vn
Website: www.DVMS.com.vn
Contact us: http://dvms.business.site
Fanpage: https://www.facebook.com/DVMS.VN
Twitter: https://twitter.com/DVMS_VN Youtube channel: https://www.youtube.com/c/SolutionMobile

Nơi nhận:
- Lưu CRM
- Gửi nhà đầu tư, khách hàng
- Đăng lên các kênh truyển thông
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Cảm ơn quý khách đã xem và rất mong được phục vụ quý khách!
Kính chúc quý khách tràn đầy năng lượng!
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