Cloud Apps

Xuất phát điểm từ công việc outsource cho các tập đoàn nước ngoài. Do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng
năm 2008 nên chuyển đổi mô hình dịch vụ từ việc outsource qua mô hình sản xuất và tạo ra các sản phẩm
phần mềm chất lượng phục vụ cho doanh nghiệp và thị trường trong nước.
Công ty Vitda được thành lập vào ngày 02/03/2009 để phát triển các sản phẩm phần mềm online, cung cấp
các dịch vụ IT và các dịch vụ cộng thêm từ các hãng lớn của Google và Microsoft. Ứng dụng qui trình, tài
nguyên và công nghệ có sẳn từ quá trình outsource. Áp dụng vào các sản phẩm phần mềm đang sản xuất.
Chúng tôi hiểu rằng, ngành IT là một dịch vụ vô hình, chỉ có tâm và con người nhiệt huyết thì mới mang đến
cho khách hàng một dịch vụ chất lượng và mang lại giá trị bền vững. Đối với chúng tôi, sự phục vụ cho sự
phát triển của khách hàng là sứ mệnh và mang lại giá trị cộng hưởng.

NGUYỄN CÔNG HẦU
Giám đốc / Tốt nghiệp trường Hu it / 14 năm kinh nghiệm
NGUYỄN THANH BÌNH
Phó giám đốc / Thạc sĩ toán tin - Trường Khoa Học Tự Nhiên / 12 năm kinh nghiệm
LÂM TẤN THANH
Trưởng phòng thiết kế / Tốt nghiệp trường Hutech / 14 năm kinh nghiệm
NGUYỄN SĨ TUẤN
Trưởng phòng kinh doanh / Tốt nghiệp trường Tôn Đức Thắng / 5 năm kinh nghiệm
VÕ VĂN BIÊN
Trưởng phòng sản xuất / Tốt nghiệp trường Tài Chính Hải Quan / 3 năm kinh nghiệm
HOÀNG NGUYỄN MINH TUẤN
Trưởng phòng triển khai / Tốt nghiệp trường Khoa Học Tự Nhiên / 12 năm kinh nghiệm
Và hơn 15 nhân viên khác
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MANG ĐẾN CHO BẠN
SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Đồng hành cùng giá trị cộng hưởng

Sản xuất, kinh doanh và gia công phần mềm
theo đơn đặt hàng cho các doanh nghiệp
Cung cấp phần cứng: máy chấm công, camera,
máy đọc barcode, linh kiện máy tính và thiết bị
văn phòng
Cung cấp dịch vụ Email của Google
Là đại lý của Microsoft, cung cấp sản phẩm
windows, oﬃce, server
Quảng cáo trực tuyến

06 Bảo trì hệ thống máy tính doanh nghiệp, buôn
bán thiết bị tin học
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DỊCH VỤ TƯ VẤN - BẢO TRÌ - LẮP ĐẶT MẠNG
Vitda luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để đem lại cho khách hàng những sản phẩm công nghệ tiên tiến và
đã trở thành một trong những thương hiệu đáng tin cậy, được yêu thích nhất. Bên cạnh việc cung cấp các sản
phẩm, giải pháp và công nghệ. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính bàn và tất cả các
loại Laptop có mặt tên thị trường như : Macbook, Sony, IBM, Toshiba, Dell, Accer, Gateway... Cùng với đội ngũ
nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, nhiệt tình - Giá cả hợp lý - Thời gian sửa chữa nhanh - Bảo hành chu đáo.

QUI TRÌNH XỬ LÝ
Xử lý phần mềm
DỊCH VỤ TƯ VẤN, LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH

Back up dữ liệu
Diệt virus và cập nhật phần mềm diệt virus
mới nhất
Bảo trì phần mềm hệ thống: Xử lý các le rác
phát sinh trong quá trình đã sử dụng

DỊCH VỤ BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC,
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, MẠNG
VÀ VIỄN THÔNG

Kiểm tra và loại trừ phần mềm chạy thường trú
không có ích
Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và các
phần mềm ứng dụng cơ bản

Xử lý phần cứng
Kiểm tra và vệ sinh máy

DỊCH VỤ TƯ VẤN
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ kỹ thuật mạng LAN, mạng Internet
Thay thế hoặc sửa chữa tùy lỗi sản phẩm

CUNG CẤP VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ TIN HỌC
Phân phối các sản phẩm về Thiết bị văn phòng
bao gồm Máy photocopy, máy fax, máy chiếu,
máy huỷ giấy...
Thiết bị văn phòng: như máy Photocopy
Canon, Ricoh
Máy fax Canon & Panasonic
Máy chiếu Panasonic, Sony & Toshiba
Phân phối các sản phẩm máy ảnh & máy quay
kỹ thuật số...
Canon
Nikon
Sony
Và nhiều thương hiệu khác
Phân phối các thiết bị ngoại vi như Máy in,
máy quét ...
Thiết bị ngoại vi: như máy in Laser, máy in
phun màu, máy in đa chức năng
Máy quét của hãng Canon, HP, EPSON
Phân phối mực in & mực photocopy các loại...
Cho thuê máy tính để bàn, máy tính xách tay,
máy chủ…
Thiết bị tin học như máy vi tính để bàn
Máy tính xách tay
Máy chủ của HP, Compaq, IBM, Lenovo,
Toshiba, Dell, CMS, FPT Elead
Các linh kiện máy tính: ram, cpu, chuột, bàn
phím, tai nghe, usb, ubs..

Cung cấp và cho thuê các thiết bị quan sát &
các giải pháp theo dõi, bảo vệ
Camera, đầu ghi, phụ kiện
Thiết bị báo trộm, báo cháy
Thiết bị mã vạch
Thiết bị chấm công

ĐẠI LÝ MICROSOFT VÀ GOOGLE
Vitda là đại lý của các hãng nước ngoài, chuyên cung cấp các dịch vụ phụ trợ như Email, Oﬃce 365, các
phần mềm bản quyền của Microsoft. Chúng tôi tự hào là đại lý tiên phong cấp các sản phẩm này đến với
người dùng Việt Nam.

Vitda là đại lý của các hãng nước ngoài, chuyên cung cấp các dị ch vụ phụ trợ như Email, Office 365, các phần
mềm bản quyền của Microsoft. Chúng tôi tự hào là đại lý tiên phong cấp các sản phẩm này đến với người
dùng Việt Nam.
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