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Giới thiệu về AVSI Vietnam (About Us)
Thành lập từ năm 2015 bởi nhóm chuyên gia về công nghệ rất nhiều năm kinh
nghiệm, đã phát triển ứng dụng hệ thống quản lý giao dịch cho các tổ chức tài chính,
chứng khoán, ngân hàng và thương mại điện tử. Công ty cung cấp các hệ thống ứng
dụng phần mềm nền tảng, hạ tầng mạng máy tính, hệ thống máy chủ và các dịch
vụ triển khai và hỗ trợ công nghệ thông tin.
Các lĩnh vực hoạt động chính :
+ XÂY DỰNG PHẦN MỀM
+ TƯ VẤN & THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
+ TƯ VẤN & TRIỂN KHAI DIGITAL TRANSFORMATION
+ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ (MANAGED SERVICE)
+ DỊCH VỤ OUTSOURCING – OUTSTAFFING
AVSI Technology quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn cập nhật các xu
hướng công nghệ mới nhất trên thế giới để áp dụng cho đối tác khách hàng doanh
nghiệp ở trong nước.
Ở AVSI Technology chúng tôi mang đến các công nghệ mới nhất về chuyển đổi số,
dữ liệu lớn, nền tảng đám mây (cloud computing) theo nhu cầu phát triển liên tục
của khách hàng.
Tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng cho việc xây dựng dựng vụ là ISO/IEC 20000,
COBIT và ITIL. Ngoài ra chúng tôi áp dụng các quy trình chuẩn quốc tế (industry
standard) như Agile, Scrum cho việc phát triển dịch vụ hệ thống cho khách hàng
tiêu chuẩn yêu cầu cao.
AVSI Technology luôn tự tin với những công nghệ giải pháp đưa ra đáp ứng được
mọi yêu cầu của khách hàng. Đến với AVSI Vietnam, quý khách hàng không chỉ yên
tâm về sản phẩm mà còn cảm nhận được sự nhiệt huyết đam mê công nghệ của
đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm.

Tầm nhìn (Visions) – Giá trị cốt lõi (Core Values)
Ngay từ khi thành lập, AVSI Technology đã xác định con đường phát triển của mình
dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của những
người sáng lập là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố chính để AVSI
Technology mở rộng phát triển trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tới lĩnh
vực công nghệ thông tin tốt nhất trong tương lai.
1. CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục cải tiến, đáp ứng yêu cầu
của khách hàng là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững
2. KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
Khách hàng luôn đúng có thể đuổi việc bất kỳ ai trong công ty, kể cả giám đốc
bằng cách sử dụng dịch vụ/sản phẩm của công ty khác. Mục tiêu và cũng là
trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng, vượt trên sự mong
đợi của khách hàng luôn được đặt lên là tiêu chí hàng đầu.
3. CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO
Lĩnh vực công nghệ có tốc độ phát triển rất cao vì vậy động lực cao nhất của
toàn bộ công ty AVSI Technology là không ngừng học hỏi và sáng tạo mang
kiến thức trí tuệ của thế giới số áp dụng vào dịch vụ và sản phẩm hoạt động
của công ty.
4. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
“Muốn đi xa hãy đi cùng nhau” Chia sẻ cơ hội hợp tác tối đa mang đến: lợi
ích cho khách hàng, lợi nhuận cùng đối tác, lợi tức cho cổ đông, nhân viên.

Mô hình tổ chức (Organization Chart)
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Năng lực nhân sự (Human Resource)
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
Tốt nghiệp đại học, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kiến trúc giải pháp công
nghệ thông tin, xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi. Kinh nghiệm
quản lý nhiều dự án của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước
với các quy mô khác nhau.
NHÂN VIÊN
Đội ngũ nhân sự đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, năng động, sáng tạo,
chăm chỉ, cầu tiến, luôn tìm tòi học hỏi cập nhật các công nghệ mới nhất
NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN
Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin trong lĩnh
vực tài chính và thương mại điện tử : tư vấn, xây dựng và triển khai cho đến hỗ
trợ quản lý vận hành. Từ nhu cầu của khách hàng, AVSI Technology luôn đưa ra
những tư vấn giải pháp và thực hiện trực tiếp giải quyết các nhu cầu của khách
hàng.

Giải pháp công nghệ (Solutions)

Giải pháp (Focus Point)

Akamai Technologies
AVSI có rất nhiều chuyên gia đã thực hiện triển khai rất nhiều các dự án sử dụng dịch vụ của Akamai:
Thực hiện triển khai thực tế tại các website thương mại điện tử (CDN), cổng thông tin thanh toán (Cloud
Security), … và triển khai POC/Pilot trên hệ thống thật của rất nhiều ngân hàng tại Việt Nam.
Các chuyên gia đều có các chứng chỉ của hãng chứng nhận trong rất nhiều vai trò của sản phẩm Akamai
tại Việt Nam.

Đối tác (Partners)

Khách hàng (Trusted By)

Công Ty TNHH Công Nghệ AVSI Việt Nam
MST: 0106794867
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