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DANH MỤC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ/THƯ VIỆN SỐ LIBOL
Digital Library and Integrated Library Solution

GIẢI PHÁP LƯU THÔNG TÀI LIỆU SỐ
Bookworm e-Books Circulation Solution

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ NGUỒN NHÂN LỰC HISTAFF
HRM Solution

GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TVIS

iPortal Solutions

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN HỒ SƠ, VĂN BẢN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
The Comprehensive Managing Solution of Business Records, Documents and Processes

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LƯU TRỮ VÀ SỐ HÓA TƯ LIỆU EFILE
Archive Document Solutions

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CLEVER
Clever e-Learning and Training Management Solution

GIẢI PHÁP THI TRẮC NGHIỆM VÀ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI OMEGATEST
Omega Test e-Testing Solution

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ
Classbook.vn - Digital Textbook

NỀN TẢNG XUẤT BẢN VÀ PHÂN PHỐI SÁCH ĐIỆN TỬ
Edito e-Book Publishing Platform

IBM ESB

06

ĐƠN VỊ
PHÁT TRIỂN/
TRIỂN KHAI

THỊ TRƯỜNG
Chính phủ

Doanh nghiệp

TCNH

Giáo dục

HỖ TRỢ
ĐIỆN TOÁN
ĐÁM MÂY
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√
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√

√
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√
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√
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√
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√

√
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√
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√
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√
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√

√

√
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TVE
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√

√

√
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√

√
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HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC THÔNG MINH
Intelligent Education Ecosystem

TVE

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN QUALITA
Asset Management Solutions

TVS

√

√

√

√

32

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ API CỦA NGÂN HÀNG, CÔNG TY BẢO HIỂM...
API Managing Solution for Banking and Insurance Sector

TVS

√

√

√

√

34

GIẢI PHÁP TRỤC TÍCH HỢP (IBM ESB)
Enterprice Service Bus

TVS

√

√

√

√
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DANH MỤC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HỖ TRỢ CHO CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I, II, III TRONG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC
State Budget Planning Solfware Solution (Level I, II, III)

PHẦN MỀM KIỂM TOÁN NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
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Chính phủ

Doanh nghiệp

TCNH

Giáo dục

HỖ TRỢ
ĐIỆN TOÁN
ĐÁM MÂY

√

TRANG

38
40

√

√

HỆ THỐNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG QUA KÊNH PHÂN PHỐI
Distribution Channels Solution for Banking Financial Services

TVS

√

√

√

DỊCH VỤ GIA CÔNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Solfware Development Outsourcing

TVO

√

√

√

√

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG
Mobile Applications and Solutions Development Services

TVS

√

√

√

√

46

TVLab

√

√

√

√

48

GIẢI PHÁP MÃ HÓA DỮ LIỆU MỨC ĐỘ CỘT HỖ TRỢ TÌM KIẾM CHỈ MỤC ĐƯỢC MÃ HÓA
Column Level Encryption Solution supporting Encrypted Index Search

TVS

√

√

√

√

50

GIẢI PHÁP CHUẨN HÓA VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Leading Solution For Standardization And Cleaning Data

TVS

√

√

√

√

52

GIẢI PHÁP CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NHẰM XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG
Solutions For Other Financial Organization With The Aims Of Determining Customers' Repayment Capability

TVH

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ THÔNG MINH (BI)
Intelligent Data Analysis And Administration System

TVS

DỊCH VỤ DỮ LIỆU
Data Services

SERVICE ROBOTS

TVS

THỊ TRƯỜNG

TVS

Internal Auditing Solution

OutSourcing

ĐƠN VỊ
PHÁT TRIỂN

√
√

√

√

√

√

42

√

√
√

44

54
56

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNH KHUÔN MẶT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG AN NINH VÀ CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN
HiFace Technology

TVH

ỨNG DỤNG CHATBOT CHO LĨNH VỰC FINTECH
Chatbot Application

TVH

√

√

√

√

√

60

TVLab

√

√

√

√

√

62

GIẢI PHÁP NỀN TẢNG ROBOT DỊCH VỤ
Service Robots

58
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hỗ trợ các khung phân
loại thông dụng

Thống kê tra cứu đa dạng,
chi tiết và trực quan phục
vụ mọi nhóm đối tượng;

Nhập/xuất dữ liệu theo
chuẩn ISO 2709

Digital Library and Integrated
Library Solution

Liên kết với các thư viện
và tài nguyên thông tin
trực tuyến trên Internet

TỔNG QUAN

Tích hợp với các thiết bị
mã vạch, thẻ từ, RFID và
các thiết bị mượn trả tự
động

Libol là bộ phần mềm Giải
pháp Thư viện điện tử - Thư viện
số, là thương hiệu đồng hành
cùng Tinh Vân trong gần 20
năm qua. Libol hiện được sử
dụng rộng rãi tại rất nhiều các
thư viện lớn trong cả nước,
được đưa vào chương trình
giảng dạy chính thức cho sinh
viên khối Thư viên và Văn thư
lưu trữ. Trải qua rất nhiều lần
hoàn thiện, nâng cấp, phiên
bản hiện tại Libol được xây
dựng hoàn toàn trên nền tảng
công nghệ điện toán đám
mây, đặc biệt giúp các thư
viện số hóa nguồn tài nguyên
đồ sộ, hỗ trợ đắc lực các công
tác nghiệp vụ và giúp tài
nguyên các thư viện được liên
kết với nhau.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Tìm kiếm toàn văn
Khả năng tuỳ biến cao

Phân hệ chính của Thư viện
điện tử Libol

Phân
quyền

Thư viện số Libol Digital

Mã vạch

Phân hệ chính của Thư
viện số Libol Digital

Phân hệ Tài nguyên số

Phân hệ Quản lý Ấn phẩm
định kỳ

Phân hệ Bạn đọc

Phân hệ Quản trị hệ thống

Thư viện điện tử Libol

Tích hợp

Tiện ích

Cung cấp
API

Nạp/xuất
dữ liệu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Phân hệ Biên mục

tve@tinhvan.com
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Danh
mục

Hỗ trợ hệ thống thư viện
nhiều kho, điểm lưu
thông…

Phân hệ Tra cứu CSDL số
trực tuyến OPAC

Phân hệ Mượn liên thư viện
(ILL)

Báo cáo

Tương thích với cả mô
hình kho đóng và kho mở

Phân hệ Bổ sung và Quản lý
kho

Phân hệ Lưu thông

www.tinhvan.com/libol

Người
dùng

PHÂN HỆ CHÍNH

Phân hệ Quản lý Bạn đọc

(024) 3512 4007

Khai thác và trao đổi
thông tin qua web, thư
điện tử, GPRS (điện thoại
di động) và thiết bị hỗ trợ
người khiếm thị

Tham số
hệ thống

Thiết bị
ngoại vi

Phân hệ tra cứu trực tuyến
OPAC

Tinhvan Education (TVE)

Vận hành hiệu quả trên
những CSDL lớn hàng triệu
bản ghi

Tra cứu

LIBOL

Bảo mật và phân quyền
chặt chẽ;

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

GIẢI PHÁP THƯ VIỆN
ĐIỆN TỬ/THƯ VIỆN SỐ
LIBOL

Hỗ trợ chuẩn biên mục
MARC 21, AACR-2, ISBD

Phân hệ Lưu thông
Phân hệ Danh mục
Phân hệ Quản trị hệ thống

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
Cúp vàng CNTT-TT Việt Nam
năm 2002 và 2007
Giải thưởng chất lượng cho
10 doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh phần mềm và
nội dung thông tin số đạt
thành tích cao năm 2005
Giải thưởng Sao Khuê 2005
và 2007
Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền
thông năm 2006

Đồng bộ
dữ liệu có sẵn

ĐỐI TÁC

CÁC BỘ, BAN NGÀNH TRUNG ƯƠNG
VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí
Minh; Thư viện Hà Nội; Thư viện Văn
phòng Quốc hội; Viện Chiến lược - Bộ
Công an; Trung tâm TT Khoa học và
Công nghệ Quốc gia; Ban Chỉ đạo
CTQG về Công nghệ thông tin; Trung
tâm thông tin Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Trung tâm Thông tin Bộ Tài nguyên Môi trường; Cục Văn thư
và Lưu trữ nhà nước…
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,
HỌC VIỆN
Đại học Quốc Gia Hà Nội; Đại học Kinh
tế Quốc dân Hà Nội; Đại học Luật Hà
Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học
Xây dựng; Đại học Kiến Trúc; Đại học
Nông nghiệp I; Đại học Hồng Đức; Đại
học Hàng Hải; Học viện An ninh Nhân
dân; Học viện Tài chính; Học viện Cảnh
Sát, Học Viện kỹ thuật quân sự; Đại học
công nghiệp Hà nội; Đại học Hải
Phòng; Đại học Y tế Công cộng, Đại
Học Dược Hà nội; Đại học FPT…

DIGITAL SYNERGY
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LIBOL BOOKWORM

Ứng dụng Bookworm cài
đặt trên thiết bị cá nhân

Libol Digital, eFile
API kết nối với các nguồn khác

GIẢI PHÁP LƯU THÔNG
TÀI LIỆU SỐ

Kho tài nguyên số
nội sinh

Kho tài nguyên số
trực tuyến

Bookworm e-Books Circulation
Solution

QUẢN LÝ GIÁ SÁCH CÁ NHÂN

TỔNG QUAN
Libol Bookworm là phần mềm
được phát triển dựa trên sự kế
thừa những tính năng nổi trội
của Hệ thống quản lý thư viện số
Libol Digital kết hợp với Ứng
dụng mượn và đọc sách điện tử
Bookworm. Đây là phần mềm
thư viện điện tử tương tác, kết
nối với các thư viện khác từ tất
cả các trường học, doanh
nghiệp, tổ chức… được xây
dựng, phát triển với mục đích
quản lý, cung cấp tài liệu số và
sách điện tử đến tay bạn đọc
một cách hiệu quả, nhanh
chóng, tiện lợi, dễ sử dụng
nhưng vẫn bảo vệ và tuân thủ
tác quyền điện tử.

NHỚ VỊ TRÍ TRANG ĐANG ĐỌC CỦA TỪNG TÀI LIỆU
ĐÁNH DẤU TRANG (BOOKMARKING)
TÔ ĐẬM (HIGHLIGHT), VẼ HÌNH
GHI CHÚ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Kết nối với phần mềm thư viện số của tổ chức
Khai thác đồng thời kho tư liệu số nội sinh của thư viện &
các nguồn tư liệu số của bên khác.
Hỗ trợ cả hai hình thức cho mượn và bán tài liệu

Hỗ trợ các định dạng ebook chuẩn (PDF, ePub)

Công cụ biên tập nội dung

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công nghệ mã hóa bảo mật DRM

Thư viện Quốc hội
Đại học Quốc Gia

Kết nối thanh toán trực tuyến
Tích hợp dữ liệu với các phần mềm thư viện qua chuẩn
Dublin Core
Bạn đọc khai thác sách điện tử dễ dàng mọi nơi, mọi lúc
qua internet

(024) 3512 4007
tve@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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KHAI THÁC VÀ TƯƠNG TÁC VỚI CÁC NỘI DUNG MULTIMEDIA ĐÍNH KÈM

LỢI ÍCH CHO THƯ VIỆN VÀ BẠN ĐỌC VỚI BOOKWORM
NGƯỜI ĐỌC

KHO NỘI DUNG

Sẵn sàng cho các thiết bị di động

Cơ chế gắn kết nội dung đa phương tiện & tương tác xây
dựng riêng.

Tinhvan Education (TVE)

ĐỌC SÁCH TRÊN BOOKWORM

Thư viện phục vụ 24/7, không đòi hỏi giao tiếp trực tiếp
với bạn đọc

Bạn đọc chủ động mượn, trả và tải
các tài liệu số qua tài khoản bạn đọc
Các tiêu đề nội dung luôn sẵn sàng
24/7 … mọi nơi, mọi lúc!
Tất cả các định dạng nội dung đều
tương thích với thiết bị của bạn đọc.
Tìm kiếm toàn văn đối với những tài
liệu số hóa đã nhận dạng (PDF 2 lớp)
hoặc văn bản
Tra cứu theo các trường thông tin mô
tả (metadata) bao gồm cả mục lục
và từ khoá.

Kết nối được với các phần mềm Libol
Digital, eFile hoặc giài pháp thư viện
số khác
Chất lượng dịch vụ của thư viện luôn
sẵn sàng 24/7 … mọi nơi, mọi lúc!
Thư viện có thể quản lý, theo dõi và
báo cáo mượn trả trực tuyến, theo
thời thưc.
Bảo vệ bản quyền số
Duy trì chính sách lưu thông cho tài
liệu điện tử giống với tài liệu giấy
(theo quyền sử dụng của bạn đọc và
cấp độ mật của tài liệu số)
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HRM Solution

Không chỉ là phần mềm, HiStaff còn giúp doanh nghiệp tối
ưu hoá năng suất lao động thông qua dịch vụ Tư vấn hiệu
suất.
Với phương châm Đồng hành và Phụng sự, HiStaff định
hướng trở thành đối tác lâu bền mang lại chân giá trị cho
mỗi khách hàng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

PHÂN HỆ CHÍNH
Quản lý Hồ sơ Nhân sự iPROFILE
Quản lý Tuyển dụng iRECRUITMENT
Quản lý Chấm công iTIME

Không chỉ là một phần mềm, HiStaff còn là giải pháp
quản trị nhân sự hỗ trợ Khách hàng nâng cao hiệu
suất nguồn nhân lực bằng cách tích luỹ và chia sẻ
những phương pháp quản trị nhân tiên tiến nhất hiện
nay

Quản lý Tiền lương iPAY

Hệ thống tiêu chí đánh giá KPI chặt chẽ đảm bảo
theo dõi hiệu quả công việc, quản lý mô tả công việc,
quản lý nhân tài, quản lý lộ trình công danh

Quản trị Hệ thống iSECURE

Công thức lương thưởng linh động cho phép người
dùng tự thay đổi công thức tính lương mà không cần
sự can thiệp của nhà cung cấp. Áp dụng nhiều chính
sách lương trong cùng một doanh nghiệp: Lương
doanh số, Lương KPI, Lương sản phẩm, Lương thời
gian. Xử lý linh động với các quyết định backdate ảnh
hưởng đến lương bảo hiểm và các chế độ khác như
phụ cấp, phúc lợi…

Hệ thống báo cáo REPORT SYSTEM

Hệ thống báo cáo động cho phép người dùng tự thiết
lập các mẫu báo cáo, truy vấn thông tin linh động, sử
dụng các toán tử, kết hợp nhiều trường tìm kiếm
Ứng dụng trên nền tảng Mobile, hỗ trợ nhiều tiện ích:
Phê duyệt Online, Tuyển dụng Online, Chấm công
Online, Đăng ký đào tạo Online…

Tinhvan Consulting (TVC)

HISTAFF

GIẢI PHÁP QUẢN
TRỊ TỔNG THỂ
NGUỒN NHÂN
LỰC HISTAFF

HiStaff là giải pháp chuyên nghiệp hướng bản địa phục vụ
quản lý tổng thể nguồn nhân lực dành cho các doanh
nghiệp vừa và lớn. Tích lũy từ 10 năm kinh nghiệm triển khai
và vận hành cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt
Nam, HiStaff cung cấp cho khách hàng một công cụ hiệu
quả trong khai thác và quản lý nguồn nhân lực với đặc thù
bản địa và văn hoá Việt Nam, có khả năng tích hợp toàn
diện với các hệ thống quản trị quốc tế như ERP, CRM,
SCM…

KHÁCH HÀNG

Quản lý Đào tạo iTRAINING
Quản lý Đánh giá iPERFORMANCE

Cổng thông tin Nhân sự iPORTAL

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
Giải thưởng Sao Khuê trong 7 năm 2008 - 2012,
2015, 2016
Cúp Vàng CNTT - TT Việt Nam năm 2008, 2009
Giải thưởng CNTT TP.HCM năm 2011
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông

Tích hợp toàn diện với các hệ thống quản trị doanh
nghiệp khác, đặc biệt với các hệ thống ERP,
Core-banking

(024) 3557 7436
consulting@tinhvan.com
www.tinhvanconsulting.com / www.histaff.vn
Tinhvan Consulting
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GIẢI PHÁP CỔNG
THÔNG TIN TÍCH
HỢP TVISi

BỘ PHẦN MỀM GIẢI PHÁP

TViS

TViS

TViS
CỔNG THÔNG TIN TÍCH HỢP

Portal Solutions

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
TỔNG QUAN
TVIS là giải pháp phần mềm
chuyên nghiệp được xây
dựng trên nền tảng công
nghệ hiện đại như Oracle,
Microsoft, IBM phục vụ cho
việc xây dựng các cổng
thông tin (Portal) tích hợp bao
gồm cả hệ thống Internet và
Intranet. Tích lũy gần 20 năm
kinh nghiệm triển khai cho
các Bộ, Ban, Ngành và các
cơ quan chính phủ cũng như
nhiều doanh nghiệp trong và
ngoài nước, TVIS thể hiện khả
năng hoạt động ổn định, khả
năng chịu tải và tính bảo mật
cao, đặc biệt phù hợp trong
việc tích hợp các dịch vụ đa
nền tảng, hướng tới giải quyết
các bài toán Chính phủ điện
tử; tích hợp Dịch vụ công và
các ứng dụng tác nghiệp.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Cá nhân hóa và tùy biến
Đăng nhập một lần, xác thực và phân quyền

Văn phòng Quốc hội:
www.quochoi.vn

Quản lý cổng thông tin và trang thông tin

Bộ Tài chính:
www.mof.gov.vn

Tích hợp các kênh thông tin
Tìm kiếm thông tin

Kho bạc Nhà nước:
vst.mof.gov.vn

Quản trị người sử dụng
Thu thập và xuất bản thông tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
www.ssc.gov.vn

Nhật ký theo dõi
An toàn, bảo mật cổng thông tin

VĂN PHÒNG
QUỐC HỘI

BỘ NGOẠI GIAO
VIỆT NAM

TỔNG CỤC DỮ TRỮ
QUỐC GIA

CỤC TẦN SỐ
VÔ TUYẾN ĐIỆN

BỘ CÔNG AN

Tổng cục Dự trữ Nhà nước:
gdsr.mof.gov.vn

Quản trị và biên tập nội dung (CMS)
Cung cấp các dịch vụ ứng dụng (dịch vụ hành
chính công)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
XÃ HỘI VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

Góp ý trực tuyến
Phiên bản Mobile

Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam:
www.vass.gov.vn
Bộ Tư Pháp:
www.moj.gov.vn

Giao lưu trực tuyến
Hỏi đáp trực tuyến

Ngân hàng Nhà nước:
www.sbv.gov.vn

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Cục Tần số vô tuyến điện:
www.rfd.gov.vn
Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (BIDV):
https://bidv.com.vn/wps/portal/
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
www.vietcombank.com.vn
Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank):
www.vietinbank.vn
Bộ Ngoại giao:
www.mofa.gov.vn
Sở thông tin truyền thông Đà Nẵng:
www.tttt.danang.gov.vn

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com/tvis
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2 XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC

Bộ giải pháp tích hợp trên nền công nghệ hiện đại
Microsoft đem lại những tiện ích tối ưu nhất cho
người dùng trong hiện tại và tương lai

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
TOÀN DIỆN HỒ SƠ,
VĂN BẢN VÀ QUY
TRÌNH NGHIỆP VỤ

TIỆN ÍCH CƠ BẢN

The Comprehensive
Managing Solution of Business
Records, Documents and
Processes

Tin học hóa toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ, văn bản
Tích hợp nhiều tiện ích
Tra cứu tìm kiếm chính xác, nhanh chóng

FOLDIO

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cung cấp chức năng
hỗ trợ thực hiện toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ công việc trên
phần mềm:
Hỗ trợ chức danh ủy quyền, thư ký
Hệ thống nhắc việc, giao việc qua Email, SMS
Hệ thống ghi nhật ký công việc, ghi chép cá nhân
Hệ thống xác thực chữ ký điện tử
Liên kết lịch công tác, lịch sự kiện

3 PHIÊN BẢN MOBILE CHO IOS VÀ ANDROID
Phiên bản di động trên nền tảng iOS và Android cho phép phục
vụ điều hành, tác nghiệp (đặc biệt phù hợp cho cấp quản lý có
thể điều hành mọi nơi, mọi lúc)

Thư viện biểu mẫu
Hệ thống báo cáo thống kê linh hoạt

Linh hoạt

Tiện ích

An toàn

Ổn định

Giải pháp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
do Công ty Tinh Vân phát triển là một bộ giải pháp
hoàn hảo cho các đơn vị, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu
tin học hóa công tác quản lý văn bản, quản lý hồ sơ
công việc của khách hàng. Bộ giải pháp được xây
dựng trên nền công nghệ hiện đại Microsoft mạnh về
xử lý, linh hoạt về chức năng, ổn định trong vận hành
đem lại cho người dùng một môi trường làm việc thật
sự thuận tiện, hiệu quả

Quản lý văn bản

Quản lý công việc

Quản lý lịch
Danh bạ

Quản lý hồ sơ
công việc

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HIỆU QUẢ TRÊN NỀN CÔNG
NGHỆ MICROSOFT
1 QUẢN LÝ VĂN BẢN
Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cung cấp
các phương tiện cho phép quản lý tốt mọi loại tài liệu
trong các hoạt động hành chính, công văn đi đến và
các hồ sơ công việc để có thể được cập nhật,tra
cứu theo các tiêu chuẩn khác nhau một cách nhanh
chóng, dễ dàng

KHÁCH HÀNG
Báo cáo
thống kê

Tìm kiếm

NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Quản trị
hệ thống

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
XÃ HỘI VIỆT NAM

Tích hợp
tiện ích

Quản lý văn bản (Văn bản đến, Văn bản đi, Văn
bản trình ký, Văn bản nội bộ, Văn bản mẫu)
Quản lý hồ sơ công việc
Tinhvan Solutions (TVS)

Quản lý Văn bản quy phạm pháp luật

Với kinh nghiệm triển khai cho hơn 20 đơn vị chúng
tôi cam kết đem tới cho Quý khách hàng sản phẩm
phần mềm chất lượng, hiệu quả trong ứng dụng

ĐĂNG KIỂM
VIỆT NAM

CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ

CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN DẦU KHÍ

(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com/tvis
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eFile - CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
LƯU TRỮ VÀ SỐ HÓA
TƯ LIỆU EFILE
Archive Document
Solutions

eFile - TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Phần mềm có thể vận hành trên mạng máy tính có quy
mô và kiến trúc bất kỳ

TỔNG QUAN
eFile là giải pháp trọn gói
“Plug and Play” cho hoạt
động quản lý lưu trữ tài liệu.
Đây là giải pháp tích hợp
đầu tiên của Việt Nam cho
lĩnh vực này và là một hệ
thống tổng thể kết hợp
giữa các phần mềm nền,
phần mềm nghiệp vụ, phần
mềm hệ thống và phần
cứng cần thiết cho việc tin
học hóa nghiệp vụ quản lý
lưu trữ.
Phần mềm nghiệp vụ của
hệ thống gồm nhiều phân
hệ tương ứng với các khâu
công việc chính của một
cơ quan lưu trữ

EFILE

1.1 PHÂN HỆ THU THẬP
Tự động hóa công việc tạo kế hoạch thu thập hàng năm, lập
bảng kê thành phần tài liệu tới hạn nộp lưu, hỗ trợ công tác thu
thập tài liệu diễn ra nhanh chóng và chính xác.

Vận hành hiệu quả trên những cơ sở dữ liệu lớn nhiều
triệu bản ghi
Giao diện Web trên tất cả các phân hệ

1.2 PHÂN HỆ BIÊN MỤC, CHỈNH LÝ
Cho phép biên mục nhanh, chính xác các đơn vị bảo quản thuộc
các loại hình tài liệu khác nhau. Tự động liên kết biểu ghi biên mục
với file số hóa. Kết xuất mục lục đơn vị bảo quản theo đúng mẫu
của Cục văn thư và lưu trữ ban hành.
1.3 PHÂN HỆ KHAI THÁC TRỰC TUYẾN
Cung cấp cơ chế tìm kiếm mạnh thông qua cơ chế tìm trên mọi
trường tin, cùng lúc tìm đồng thời trên nhiều loại hình tài liệu,
phông lưu trữ khác nhau; hạn chế số lượng đơn vị bảo quản hiển
thị đối với mỗi nhóm độc giả và theo giới hạn số kết quả hiển thị
do trung tâm lưu trữ thiết lập trên một lệnh tìm kiếm.

Tương thích với các giao thức chuẩn quốc tế Z39.50,
OAI/PMH, MAC 21, DublinCore, Interpol,…

1.4 PHÂN HỆ XUẤT/NHẬP DỮ LIỆU
Hỗ trợ định dạng XML cho việc trao đổi các bản ghi đơn vị bảo
quản trong quá trình Xuất/Nhập dữ liệu.

Hỗ trợ đa ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc,
hỗ trợ đồng thời nhiều bảng mã Tiếng Việt và có khả
năng kiểm tra chính tả

1.5 PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHÔNG
Quản lý phông lưu trữ, nhập số liệu hàng năm, thống kê, báo cáo
theo phông lưu trữ.

Bảo mật theo nhiều mức và phân quyền chặt chẽ.

1.6 PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Tạo mới, gán quyền truy cập và gán quyền sử dụng cho người
dùng vào từng chức năng của từng phân hệ, thay đổi quyền của
người dùng. Thiết đặt các tham số hệ thống để chương trình sử
dụng trong quá trình làm việc. Nhật ký hệ thống lưu lại các thao
tác trên các tính năng khác nhau của chương trình, cho biết ai
làm việc gì vào thời điểm nào.

Tìm kiếm toàn văn, đơn giản và nâng cao kết hợp được
nhiều điều kiện tìm kiếm khác nhau.Khả năng tuỳ biến
cao.
Tích hợp với các thiết bị mã vạch, thẻ từ và RFID hỗ trợ
các chức năng in, đọc mã vạch tự động và in thẻ độc
giả ra máy in với mẫu thẻ có thể tùy biến
Cung cấp cơ chế xây dựng từ điển dữ liệu (tệp đảo)
cho các trường cần kiểm soát tính nhất quán khi nhập
liệu và/hoặc cần đưa ra tra cứu
Hiển thị trực quan: Nếu có sơ đồ mặt bằng kho, eFile sẽ
hiển thị cho người dùng một cách trực quan vị trí giá và
phần trăm giá trong kho còn trống để xếp hộp cặp

KHÁCH HÀNG

BỘ NGOẠI GIAO
VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TƯ PHÁP

THUẾ VIỆT NAM

Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan phục vụ
mọi nhóm đối tượng.

Tinhvan Holdings (TVH)
(024) 3558 9970

NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

info@tinhvan.com
www.tinhvan.com/efile
Tinhvan Group
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TMS - TRAINING MANAGEMENT SYSTEM
Quản trị hệ thống

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Clever e-Learning and
Training Management
Solution

TỔNG QUAN
Clever là giải pháp đào tạo trực
tuyến (e-learning) phát triển trên
nền tảng công nghệ mã nguồn
mở, giúp các tổ chức và doanh
nghiệp nâng cao hiệu quả trong
công tác đào tạo nhân viên của
mình với hình thức mới. Clever hỗ
trợ việc quản lý các khóa học tự
xây dựng hoặc mua ngoài, tổ
chức các khóa học và đánh giá
học viên, phù hợp trong đào tạo
nghiệp vụ và kỹ năng mềm, giúp
người học tiếp nhận tri thức
nhanh qua những bài học ngắn
gọn.

MÔ HÌNH HỆ THỐNG
ĐÀO TẠO CLEVER
Học trực tuyến (LMS)

Quản lý nội dung đào tạo (LMS)
Quản lý đào tạo (TMS)
Quản lý chi phí (TMS)

Quản trị vận hành hệ thống
Quản lý người dùng

Tinhvan Education (TVE)
(024) 3512 4007
tve@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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Đa ngữ và hỗ trợ tiếng Việt
(bảng mã Unicode)
Chạy trên các thiết bị khác
nhau: Máy tính, laptop,
máy tính bảng, điện thoại
di động
KHẢ NĂNG TÙY BIẾN CAO
Tạo, tùy biến chương trình
khóa học, các công cụ
khóa học
Dễ tạo các báo cáo học
tập theo nhu cầu
Dễ tạo các xác lập tùy biến
theo yêu cầu của tổ
chức

Quản lý danh mục dữ liệu

Cập nhật kết quả

Kết xuất dữ liệu ra môi
trường khác dưới định
dạng chuẩn XML

Quản lý học viên

Thông báo kết quả

Quản lý giáo viên

Kế hoạch đào tạo

Quản lý phòng học

Lộ trình học của học viên

CHUẨN HÓA
Tuân thủ chuẩn eLearning
như (SCORM, IMS, IEEE...)
cho phép trao đổi các
khóa học với các phần
mềm khác
AN NINH
Áp dụng nhiều mức bảo
mật khác nhau
Cho phép phân quyền
đến từng người sử dụng
khác nhau

GIAO TIẾP
Lịch sự kiện

Quản lý môn học
Quản lý khóa học

Diễn đàn

Quản lý hợp đồng thuê giáo viên

Chat và Online Support

Nhắc việc

Message

Báo cáo

TÀI NGUYÊN
Từ điển thuật ngữ

LMS - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Quản trị hệ thống

Mật khẩu được mã hóa

Giảng viên

Tìm kiếm, thống kê dữ liệu
linh hoạt, mềm dẻo

Dễ dàng tích hợp với dữ
liệu với các phần mềm
khác

Học viên

Trao đổi dữ liệu với các hệ
thống quản lý khác như
HRM, CRM, ERP …

Đăng nhập một lần, tích
hợp với hệ thống quản trị
người dùng sẵn có của
doanh nghiệp, tổ chức

FAQ
Thư viện tài nguyên số

CHỨC NĂNG CHÍNH
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CLEVER

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO
TRỰC TUYẾN CLEVER

Trao đổi dữ liệu

CLEVER

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
Triển khai dựa trên nền tảng
mã nguồn mở Moodle

KẾT NỐI DỮ LIỆU GIỮA CÁC MODULES
Khóa học online/offline trên TMS

Quản lý giáo viên
Quản lý khóa học
Quản lý học viên
Quản lý người dùng
Quản trị hệ thống

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Quản lý giao tiếp
Quản lý tài nguyên

System
Integration

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT
OMEGA TEST

Theo quy trình khảo thí của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Đề thi bao gồm các định dạng của các loại chứng chỉ
hiện nay
Câu hỏi, bộ đề được mã hóa an toàn bảo mật

GIẢI PHÁP THI TRẮC
NGHIỆM VÀ QUẢN LÝ
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
OMEGATEST
Omega Test e-Testing Solution

TỔNG QUAN
Hệ thống Phần mềm kiểm tra,
đánh giá ngoại ngữ trực tuyến
cho phép tổ chức dịch vụ thi
trực tuyến với quy trình tổ chức
thi thuân thủ chặt chẽ theo quy
trình khảo thí của Bộ GDĐT: tạo
tổ chức thi, tạo ngân hàng câu
hỏi, tạo đề thi, quy trình chấm
bài, phúc khảo, thanh tra. Hệ
thống hỗ trợ đầy đủ các dạng
thi theo khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ
các dạng thi khác như tiếng
anh tổng quát, thi đánh giá
năng lực công nghệ thông tin
theo tiêu chuẩn của bộ thông
tin truyền thông

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Đại học ngoại ngữ - Đại hoc
Đà Nẵng
Thiquocgia.vn

Cho phép đăng ký, thanh toán kinh phí trực tuyến
Giám sát, theo dõi quá trình thi và chấm thi
Ghi nhật ký hệ thống quá trình làm bài, cấp quyền,
tác nghiệp
Giao diện thi phù hợp cho mọi thiết bị Desktop,
Mobile, Tablet

(024) 3512 4007
tve@tinhvan.com

Thí sinh có thể đăng ký thi mọi lúc mọi nơi chỉ cần có máy
tính, laptop hoặc smartphone

Kết nối với hệ thống khác theo chuẩn Webservice
Không hạn chế số lượng người sử dụng và cho phép
5.000 người tham gia thi, khảo thí đồng thời.

Tạo tâm lý làm bài như thi thật bởi được giới hạn thời gian

THÍ SINH

Được xem lại các câu trả lời và thay đổi câu trả lời nếu
chưa nộp bài
Xem được luôn điểm thi đối với bài thi trắc nghiệm

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH

Thí sinh

02
Ngân
hàng
đề thi

Nhà trường

03

04

Thi trực tuyến

Giám sát

Biên soạn đề đơn giản và nhanh chóng
Cập nhật thường xuyên các câu hỏi và đề thi mới
Không phải chấm các bài thi dạng trắc nghiệm

GIÁO VIÊN

05
Chấm thi

Quản lý và tổ chức thi dễ dàng
Chấm thi và giám sát thi cử minh bạch chống gian lận

01
Ngân
hàng
câu hỏi

Tinhvan Education (TVE)

LỢI ÍCH CHO NHÀ TRƯỜNG, GIÁO VIÊN VÀ THÍ SINH

06
Phúc khảo

Tiết kiệm thời gian và chi phí in tài liệu

NHÀ TRƯỜNG

Đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh dễ dàng
Là kênh tương tác giữa nhà trường, giáo viên và thí sinh
Quản lý và thu phí (nếu có) một cách dễ dàng

www.tinhvan.com/omegatest
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Học sinh

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
CUNG CẤP SÁCH GIÁO
KHOA ĐIỆN TỬ

Nhà phát hành

Kho bài giảng Violet, kho sách được tích hợp, giúp bài giảng thêm sống động.

Giáo viên

Nhà cung cấp
nội dung

Kho nội dung
Classbook

Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2012
Giải thưởng Sao Khuê 2013
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công
nghệ VIFOTEC 2013

Được cập nhật liên tục.
Giá thành các bản sách điện tử chỉ bằng 70% so với giá bìa sách giấy

TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

TỔNG QUAN

GIẢI THƯỞNG

Nguồn tư liệu giảng dạy phong phú, bổ sung đơn giản và dễ dàng giúp giờ học thêm sinh
động và hiệu quả.
Tích hợp toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 của NXB Giáo dục Việt Nam.

Classbook.vn - Digital Textbook

Classbook là dịch vụ cho phép
mua – bán sách điện tử trực
tuyến, với nền tảng là hàng trăm
sách giáo khoa phổ thông và
hàng nghìn sách tham khảo bổ
trợ từ lớp 1 tới lớp 12 của nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam đã được
số hóa, biên tập và đóng gói
thành định dạng điện tử và bổ
sung thêm các nội dung đa
phương tiện, bài tập trắc nghiệm
cùng các tính năng tương tác.
Ngoài ra, kho nội dung giáo dục
tại địa chỉ classbook.vn cũng
được xây dựng để định hướng trở
thành nguồn học liệu trực tuyến
dành cho bậc giáo dục phổ
thông lớn nhất tại Việt Nam.
Classbook được khai thác bằng
cách cài đặt các ứng dụng trên
các hệ điều hành phổ biến:
Windows, Android, iOS.

CLASSBOOK

TƯ LIỆU GIẢNG DẠY PHONG PHÚ

Cộng đồng
tác giả
cá nhân

Nhà cung cấp
dịch vụ giáo dục
trực tuyến

GIÁO VIÊN

Nội dung đa phương tiện cho các môn học, kho dữ liệu, phim tài liệu hỗ trợ học tập với các môn
văn học, lịch sử, địa lý.... kèm theo hệ thống làm bài tập trắc nghiệm gắn trong các bài học
mang lại sự cảm nhận kiến thức đầy đủ cho người dùng.
Cho phép tương tác bằng cách viết, vẽ, đánh dấu, thêm ghi chú vào từng trang sách.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
ĐỐI VỚI

Học tiếng Anh với classbook :Chạm vào bất kỳ đoạn hội thoại nào trong sách tiếng Anh để nghe
ngay đoạn hội thoại đó bằng giọng đọc tiếng Anh chuẩn và tra từ điển trực tiếp trên quyển sách
Tiếng Anh.

Các ứng dụng bổ trợ: Thí nghiệm ảo, mô phỏng sinh học, toán, lý, hóa, sinh.

ĐỐI VỚI

HỌC SINH

Classbook được cài đặt
trực tiếp trên thiết bị
của giáo viên giúp việc
chuẩn bị cho các bài
học trên lớp trở nên
đơn giản và nhanh gọn
hơn.

Được tiếp cận với
những công nghệ mới
nhất trong quá trình
học tập, nguồn tài liệu
chuẩn mực nhất, giúp
cho kết quả học tập
tốt hơn.

Giáo viên được tích
hợp sẵn nhiều nội dung
tương tác đa dạng và
phong phú (Video,
Audio, Quiz,…) mang
tính chuẩn mực ngay
trong sách giáo khoa
điện tử.

Đảm bảo tính tập trung
của học viên và các
nội dung truyền tải
trong giờ học cũng như
ở nhà được xuyên suốt
và thống nhất hơn.

KẾT NỐI DỄ DÀNG
Sẵn sàng tích hợp trong các mô hình phòng học tương tác thông minh"

CÁC NỘI DUNG CUNG CẤP

SÁCH
GIÁO KHOA
ĐIỆN TỬ

Đầy đủ bộ SGK phổ thông từ lớp 1 tới lớp 12 của nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam tích hợp thêm các nội dung đa phương
tiện (Âm thanh, hình ảnh, video, văn bản mở rộng) trên nền
tảng xuất bản số độc quyền

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công
nghệ VIFOTEC 2014
Giải thưởng Sao Khuê 2015

Tinhvan Education (TVE)

KHO
NỘI DUNG
classbook.vn

Hàng ngàn đầu sách tham khảo, nâng cao, bổ trợ và các ứng
dụng học tập phục vụ cho quá trình dạy và học (Thí nghiệm
ảo, mô phỏng sinh học, toán, lý, hóa, sinh...)

(024) 3512 4007
tve@tinhvan.com
www.tinhvan.com / www.classbook.vn
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CÁC PHÂN HỆ CHÍNH
EDITO

NỀN TẢNG XUẤT BẢN
VÀ PHÂN PHỐI SÁCH
ĐIỆN TỬ
ỨNG DỤNG
ĐỌC SÁCH

Classbook - eBook Publishing
Platform

CÔNG CỤ
BIÊN TẬP

KHO
NỘI DUNG
TRỰC TUYẾN

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
TỔNG QUAN
Nền tảng xuất bản điện tử Edito
cung cấp một giải pháp tổng
thể cho các đơn vị có nhu cầu
triển khai kinh doanh sách điện
tử, với chu trình nghiệp vụ bao
quát từ khâu biên tập và đóng
gói nội dung, duy trì một cửa
hàng/kho sách trực tuyến tới
việc khai thác các nội dung này
bằng các ứng dụng đọc sách
chạy trên các thiết bị máy tính,
máy tính bảng, điện thoại thông
minh sử dụng hệ điều hành
Windows, iOS hoặc Android.

ĐỊNH DẠNG SÁCH ĐIỆN TỬ
Hỗ trợ các định dạng sách điện tử PDF hoặc ePub
BIÊN TẬP VÀ ĐÓNG GÓI
Công cụ biên tập và đóng gói cài đặt trên hệ điều hành
Windows

DỊCH VỤ KÈM THEO

Cho phép gắn các nội dung đa phương tiện với các
vùng tương tác trên trang sách

GIẢI THƯỞNG
TIÊU BIỂU
Giải thưởng nhân tài
đất việt

Tích hợp cơ chế tự động phát âm các nội dung Tiếng
Anh trên trang sách

Giải thưởng sao khuê
năm 2013

Biên tập nội dung dạng bài tập trắc nghiệm tích hợp trên
trang sách

Giải thưởng Vifotec
2013

Đóng gói và mã hóa sách điện tử đảm bảo chỉ có thể
khai thác trên các thiết bị phần cứng hợp lệ.
KHAI THÁC
Chạy trên các hệ điều hành Windows, Android và iOS
Có thể khai thác trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện
thoại thông minh
Hỗ trợ các tính năng của một trình đọc thông thường và
các chức năng riêng cho định dạng sách điện tử
Tích hợp với cửa hàng/kho sách trực tuyến
CỬA HÀNG/KHO SÁCH TRỰC TUYẾN
Giao diện web và tích hợp với các ứng dụng đọc sách

Tinhvan Education (TVE)
(024) 3512 4007
tve@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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Hỗ trợ mô hình kho sách gồm nhiều nhà cung cấp nội
dung
Phân hệ quản trị hệ thống
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến

Tư vấn nghiệp vụ và tùy biến giải pháp để phát triển dịch vụ
kinh doanh sách điện tử theo dự án đặt hàng.
Cài đặt, đào tạo, chuyển giao
Phát triển nội dung (Biên tập và đóng gói sách điện tử)
Bảo trì và nâng cấp sản phẩm
Cung cấp sản phẩm theo hình thức thuê dịch vụ (SaaS) bao
gồm phần mềm, máy chủ, lưu trữ, đường truyền và vận hành
hệ thống

DIGITAL SYNERGY
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SMART SCHOOL

Một nơi dành cho tất cả về học tập
Dữ liệu các khóa học
Phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp

HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC
THÔNG MINH

Các bài tập đa dạng

Intelligent Education Ecosystem

Dữ liệu video phong phú

TỔNG QUAN
SmartSchool là hệ sinh thái giáo
dục thông minh, giáo dục
trong thời đại công nghệ 4.0. Ở
đó người học đóng vai trò là
trung tâm, có thể sử dụng
những công cụ, tiện ích mang
tính ứng dụng cao để đạt được
mục tiêu học tập của mình,
SmartSchool tổng hợp các
dạng học liệu: bài giảng,
video, dữ liệu tương tác phong
phú đa dạng, đây là nền tảng
giáo dục điện tử tiên tiến phục
vụ chương trình giáo dục từ
cấp tiểu học, trung học cơ sở
cho tới trung học phổ thông
Smartschool được thiết kế với
tính mở, sẵng sàng kết nối
nhiều hệ thống học liệu thành
01 hệ sinh thái giáo dục thông
minh hoàn thiện.
Smartschool hướng tới sứ mệnh
đóng góp vào công cuộc đổi
mới căn bản toàn diện nền
giáo dục và phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao thực
hiện sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước

Tinhvan Education (TVE)
(024) 3512 4007
tve@tinhvan.com

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Đưa ra câu hỏi, phiếu khảo sát và các
hoạt động cho học sinh sử dụng thiết bị
thông minh hoặc thiết bị phản hồi

Trau dồi kỹ năng hợp tác và tự quản
bằng các tài khoản SmartSchool MIỄN
PHÍ dành cho học sinh

Ghi nhận thành tích xuất sắc của học
sinh bằng cách gửi huy hiệu điện tử cho
học sinh và phụ huynh

Khám phá hàng triệu bài giảng, tài
nguyên và hoạt động tương tác từ
giảng viên trên toàn thế giới qua
SmartSchool Store

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG
SmartSchool tiếp cận theo hướng giúp
giáo viên, học sinh hình thành được năng
lực chuyên môn, kĩ năng giảng dạy và
học tập theo phương pháp mới
Giảng viên và học sinh được cập nhật
các bài giảng và bài học mới nhất, đa
chiều được ứng dụng công nghệ thông
tin giúp việc dạy và học được dễ dàng
và hiệu quả
Học sinh được tham gia các bài kiểm tra
do giáo viên tạo ra hoặc luyện thi với các
bộ đề thi được tuyển trọn theo cấu trúc
đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Việc dạy và học ở mọi lúc mọi nơi trên
mọi thiết bị
Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc
tìm kiếm, in tài liệu dạy và học

Trình bày bài giảng sử dụng bút hoặc
cảm ứng trên màn hình giảng dạy
tương tác của mọi nhãn hiệu

Tiết kiệm thời gian với các hoạt động
được chuẩn bị sẵn. Chọn trong số các
hoạt động Matching, Sequencing và
nhiều hơn nữa

www.tinhvan.com
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ
TÀI SẢN QUALITA
Asset Management
Solutions

TỔNG QUAN
Hệ thống Quản lý tài sản Qualita là một giải pháp
hoàn chỉnh dành cho
nghiệp vụ quản lý tài sản.
Hệ thống bao gồm nhiều
phân hệ tương ứng với các
khâu công việc chính của
một cơ quan quản lý tài sản
và được thiết kế theo đúng
các quy định của chính
phủ về việc phân cấp quản
lý tài sản, chế độ quản lý và
tính hao mòn tài sản.
Qualita là một lựa chọn
hoàn hảo cho các tổ chức,
cơ quan, doanh nghiệp
trong công tác quản lý tài
sản.

QUALITA

TIỆN ÍCH CƠ BẢN
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CAO, MỞ RỘNG DỄ DÀNG
Có thể vận hành trên mạng máy tính có quy mô, kiến
trúc bất kỳ
Tương thích với các hệ điều hành của Microsoft từ Windows 2003 trở lên
Được thiết kế, xây dựng và vận hành theo các chuẩn
công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo khả năng nâng
cấp, thay đổi, bổ sung, kết nối thêm các cấu thành mới
một cách thuận tiện, dễ dàng.
Quản lý phân quyền linh hoạt tài khoản người dùng
theo chức năng,..
Giao diện Web-based linh động theo từng chức năng
của hệ thống.
Hỗ trợ đa ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc

BÁO CÁO - THỐNG KÊ
Biểu mẫu báo cáo đa dạng đầy đủ cho các nghiệp vụ.
Cơ chế tạo báo cáo động, giúp người dùng dễ dàng
thiết lập, các báo cáo theo nhu cầu.

KHẢ NĂNG TÍCH HỢP
Khả năng tích hợp mềm dẻo, cho phép tích hợp với
các hệ thống khác một các đơn giản, thuận tiện.
Tích hợp và mở rộng không hạn chế tiện ích dịch vụ:
LDAP, AD, GIS, BARCODE,…

KHAI THÁC, TRA CỨU DỮ LIỆU
Truy cập khai thác mọi lúc, mọi nơi qua kết nối Internet.
Hỗ trợ khai thác với các thiết bị máy tính bảng, máy tính cá
nhân,...
Khả năng tùy biến thay đổi ngôn ngữ giao diện.

KHÁCH HÀNG

Cơ chế kiểm soát chặt chẽ tài khoản, phân quyền truy cập của
người dùng.
Giao diện tìm kiếm động.
Hỗ trợ tìm kiếm đơn giản, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm toàn văn
nhanh chóng và chính xác.

KHẢ NĂNG BẢO MẬT, AN TOÀN HỆ THỐNG
Hệ thống cung cấp riêng một phân hệ phân quyền đến từng
người dùng trong hệ thống, đảm bảo người sử dụng không thể
truy cập đến các chức năng không thuộc phạm vi quyền hạn
của mình.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
Sử dụng các nền tảng công nghệ phổ biến nhất hiện nay:
HTML 5, jQuery,... và nhiều nền tảng CSDL khác nhau: Sql Server
hoặc Oracle Server

BỘ TÀI CHÍNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

CÔNG TY VIỄN THÔNG
LIÊN TỈNH VTN

Cho phép nhiều người dùng sử dụng tại một thời điểm
Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970

Cơ chế bảo mật ở ba mức: Mức CSDL, mức ứng dụng, mức hệ
điều hành

CỤC QUẢN LÝ
CÔNG SẢN

tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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HỆ THỐNG KẾT NẠP ĐỐI TÁC

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
API CỦA NGÂN
HÀNG, CÔNG TY BẢO
HIỂM...
API Managing Solution for
Banking and Insurance
Sector

TỔNG QUAN
LỢI ÍCH KHI XÂY DỰNG
BANKING API PORTAL
Đảm bảo tính sẵn sàng kết
nối đến các hệ thống, dịch
vụ của Ngân hàng
Cho phép quản lý, đăng ký
đối tác nhanh chóng, thuận
lợi trước khi thực hiện việc kết
nối ở môi trường Sandbox
hay Production
Dễ dàng vận hành và quản
trị toàn bộ các API của Ngân
hàng/Công ty Bảo hiểm/ Tổ
chức,...
Đảm tính hiệu quả, nhanh
chóng trong việc "launching"
một ứng dụng ( 2-3 tuần thay
vì 2-3 tháng như hiện tại)

Dễ dàng mở rộng mạng lưới bằng hệ thống tự kết nạp đối tác

Open API

Cuộc CMCN 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới ngành dịch
vụ tài chính tại nhiều quốc gia trên thế giới và việc ứng
dụng công nghệ vào dịch vụ tài chính gọi là Fintech đang
là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong ngành Ngân hàng,
giúp các NHTM nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng
nguồn thu, giảm bớt chi phí. Đồng thời mang đến cho
khách hàng nhiều tiện ích với trải nghiệm người dùng tốt
hơn, chi phí phù hợp.
Bên cạnh đó, nhờ ưu thế chi phí rẻ, độ phủ rộng của công
nghệ số, Fintech còn mở ra cơ hội tăng cường tiếp cận
dịch vụ ngân hàng cho nhóm khách hàng tại khu vực
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhóm khách hàng
không có tài khoản ngân hàng, góp phần thúc đẩy phổ
cập tài chính quốc gia.

BANKING API PORTAL

MÔ HÌNH VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA BANKING API PORTAL

Duy trì đăng ký
đại lý
OPEN BANKING
PLATFORM
Đại lý đăng ký sử dụng
Web app

Ứng dụng Fintech
sử dụng dịch vụ qua API

Để triển khai và đưa ra "launching" một ứng dụng nhanh
hơn, cho phép ngân hàng tăng lượng khách hàng nhiều
hơn, độ sẵn sàng cao hơn cho các "third party" mà chưa
phải là "trusted partner" đã có Banking Open API hỗ trợ
việc này.
Giải pháp được triển khai trên nền tảng IBM API Connect
và cho phép các Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm,.. có thể
tổ chức và quản lý các API của các hệ thống ứng dụng,
đồng thời quản lý được việc kết nối đến các Đối tác công
nghệ, các công ty Fintech một cách nhanh chóng và
hiệu quả.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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TÓM TẮT GIÁ TRỊ CỦA DỰ ÁN ESB

Kết hợp mọi ứng
dụng với nhau

GIẢI PHÁP TRỤC
TÍCH HỢP (IBM ESB)

Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu
giữa các ứng dụng

2

ESB

Tài chính
Cắt giảm chi phí phát triển trong
các năm tiếp theo

Enterprice Service Bus
4

TỔNG QUAN
KIẾN TRÚC TÍCH HỢP SOA
Tích hợp điểm tới điểm
(Point-to-point)
Các ứng dụng IT riêng lẻ phải
code cứng để tích hợp và cho
phép chúng trao đổi thông tin
với nhau
Point-to-point là phương án
lạc hậu, tốn kém và không
hiệu quả
Kiến trúc định hướng SOA
(Service Oriented
Architecture)
SOA ra đời cách đây hơn 15
năm như là một kiến trúc tích
hợp dựa trên khái niệm dịch vụ
Mục tiêu chính của SOA là
thiết lập một hướng tiếp cận
kiến trúc đảm bảo mô hình
tích hợp CNTT được mềm dẻo
theo nhu cầu phát triển lâu dài
ESB cung cấp hạ tầng kết nối
cho kiến trúc SOA, giúp ngân
hàng, tổ chức quản lý và phát
triển dịch vụ nhanh và hiệu
quả

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com

Chuyển đổi các giao
thức kết nối đa dạng

Phân phối các sự
kiện nghiệp vụ

Định tuyến các kết
nối theo nhu cầu

Phát triển Công nghệ
Chuẩn hóa kiến trúc
Đơn giản hóa việc phát triển và
tích hợp thêm các dịch vụ khác
Đào tạo nguồn lực

Khách hàng

1
Dự án ESB
Nền tảng vững
chắc cho lộ trình
CNTT

3

Nâng cao chất lượng dịch vụ
Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm
mới cho khách hàng
Gắn kết chặt chẽ hơn với nghiệp vụ

Vận hành Công nghệ

IBM ESB

IBM ESB

TÍNH NĂNG

5

Nâng cao chất lượng dịch vụ
Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm
mới cho khách hàng
Gắn kết chặt chẽ hơn với nghiệp vụ

Tối ưu hóa chi phí
- Tích hợp thêm các kênh giao dịch và đối tác mới nhanh hơn
- Cải thiện hiệu năng với chi phí thấp hơn
- Hiệu quả đầu tư cao thông qua việc cắt giảm chi phí triển khai đơn lẻ

ỨNG DỤNG
Xây dựng kiến trúc tích hợp ứng dụng toàn hàng (Enterprise
Integration Bus) cho phép chuẩn hóa và tích hợp các ứng
dụng core backends như Corebanking, Card Systems, DW...với
các dịch vụ front-end channels như Internet Banking, Mobile
Banking, Contact Center... để cung cấp các dịch vụ nghiệp
vụ cho các khách hàng như các sản phẩm dịch vụ eBanking,
Payment, LOS...
Xây dựng giải pháp API Management, giúp xây dựng mô hình
kinh doanh dựa trên API, Microservice
Quản lý tập trung, an toàn bảo mật các API, tích hợp với các
đối tác bên ngoài
Hướng tới chuẩn hóa, tích hợp quy trình nghiệp vụ

LÝ DO TRIỂN KHAI ESB
Cắt giảm chi phí triển khai sau này do khả năng tái sử dụng lại
dịch vụ (ví dụ sau này triển khai thêm ERP, kênh thanh toán
mới…)
Chuẩn hóa ứng dụng từ góc độ phát triển tới vận hành, giảm
thiểu rủi ro vận hành từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khách
hàng
Hạn chế sự phụ thuộc vào kết nối corebanking, tốn license và
chi phí đối tác tùy biến core
Đảm bảo kiến trúc IT mềm dẻo dễ dàng đáp ứng yêu cầu
phát triển của nghiệp vụ trong các năm tới
Nâng cao vị thế cạnh tranh dựa trên năng lực công nghệ

www.tinhvan.com
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Bảo mật, an toàn dữ liệu

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
HỖ TRỢ CHO CÁC
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP
I, II, III TRONG CÔNG
TÁC LẬP DỰ TOÁN
THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
State Budget Planning
Solfware Solution
(Level I, II, III)

Tích hợp chữ ký số trong việc gửi và phê duyệt báo cáo đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tính
bảo mật dữ liệu cao.

EBUDGET

Khả năng phân quyền người dùng chặt chẽ theo phạm vi dữ liệu truy cập, theo vai trò trách
nhiệm đảm bảo người sử dụng không thể truy cập đến các chức năng, dữ liệu không thuộc
quyền hạn.

Theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Quản lý, tùy chỉnh các biểu mẫu dự toán thu, chi, phân
bổ ngân sách nhà nước theo yêu cầu (E-form)

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
Kế hoạch, Tài chính trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các đơn vị sự
nghiệp công lập và các tổ chức khác liên quan đến ngân sách nhà nước.

Định nghĩa và quản lý danh mục các biểu mẫu báo cáo
Linh động trong việc thêm mới, điều chỉnh chỉ tiêu, công
thức tính trên các biểu mẫu báo cáo (dạng dự thảo)

TỔNG QUAN
eBuget là giải pháp phần
mềm hỗ trợ cho các đơn vị
dự toán cấp I, II, III trong
công tác lập dự toán thu,
chi ngân sách nhà nước;
cho phép đơn vị dự toán
cấp trên tổng hợp, lập kế
hoạch, phân bổ, quản lý
ngân sách hiệu quả và
minh bạch. Phần mềm
Quản lý ngân sách đáp
ứng đầy đủ chế độ luật
ngân sách mới theo Thông
tư 342/2016/TT-BTC.

Tự động định tuyến, gửi phê duyệt biểu mẫu theo quy
trình được định nghĩa từ trước.
Hỗ trợ các đơn vị lập dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước dễ dàng và chính xác; báo cáo tình hình thực
hiện dự toán; quyết toán thu, chi NSNN; hỗ trợ đơn vị dự
toán cấp I tổng hợp, phân bổ, điều chỉnh dự toán

PHÂN HỆ CHÍNH
Quản lý biểu mẫu (e-form)
Gửi báo cáo dành cho đơn vị
Tiếp nhận, xử lý báo cáo
Tra cứu báo cáo

Tùy chọn phương thức nhập dữ liệu: nhập trực tiếp trên
biểu mẫu điện tử hoặc nhập dữ liệu từ việc đính kèm tệp
tin định dạng chuẩn theo quy định.

Cảnh báo, nhắc việc

Cung cấp cảnh báo trường hợp nhập liệu không đầy
đủ, không chính xác, không đảm bảo tính logic về
nghiệp vụ.

Quản trị hệ thống

Tự động tính toán các chỉ tiêu theo công thức được định
nghĩa từ trước.

KHÁCH HÀNG

Tự động hóa quy trình trình duyệt báo cáo
Thiết lập, áp dụng tự động hóa quy trình nghiệp vụ cho
một hoặc nhiều biểu mẫu báo cáo.

Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu

BỘ VĂN HÓA
THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tùy biến thay đổi quy trình nghiệp vụ một cách dễ dàng
và trực quan.
Tinhvan Solutions (TVS)

Lưu vết, theo dõi toàn bộ quy trình.

(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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PHẦN MỀM KIỂM
TOÁN NỘI BỘ DOANH
NGHIỆP
Internal Auditing Solution

TỔNG QUAN
Kitano là giải pháp hỗ
trợ toàn diện chức
năng Kiểm toán nội
bộ, kể từ lúc lập Kế
hoạch năm cho đến
khi hoàn tất kiểm toán,
đồng thời hỗ trợ kiểm
soát và đánh giá chất
lượng kiểm toán

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com

Cung cấp các Q&A hỗ trợ Kiểm toán viên trong quá
trình sử dụng phần mềm
XỬ LÝ KHỐI DỮ LIỆU LỚN TỪ DATAWAREHOUSE
Đánh giá rủi ro linh hoạt, xử lý được big data từ
Datawarehouse cho phép tính toán tổng thể các rủi ro
(định lượng và định tính)
Lập kế hoạch kiểm toán đồng thời theo đơn vị được
kiểm toán cùng lúc với quy trình nghiệp vụ, sản phẩm
dịch vụ
TRÌNH DIỄN, HIỂN THỊ
Áp dụng công nghệ thiết kế Responsive Web Design
(RWD) có khả năng hiển thị phù hợp trên các kích thước
màn hình khác nhau như: các thiết bị trên các thiết bị di
động (mobile), máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop), máy tính để bàn (desktop).

BẢO MẬT, AN TOÀN DỮ LIỆU
Chia sẻ dữ liệu, công cụ kiểm toán thuận tiện với các
bộ phận khác và trong nội bộ Khối kiểm toán song đảm
bảo phân quyền theo nguyên tắc bảo mật

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

PHÂN HỆ CHÍNH

THIẾT LẬP, TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
NỘI BỘ
Hỗ trợ KTV xây dựng chương trình kiểm toán theo rủi ro
ghi chép giấy tờ làm việc, thực hiện kiểm toán một
cách chuyên nghiệp, đầy đủ bằng chứng và có liên
quan với các khuyến nghị kiểm toán, tăng năng suất
kiểm toán
Hỗ trợ thực hiện từng cuộc kiểm toán đúng những vấn
đề rủi ro cao, hiệu quả cao, mang lại những khuyến
nghị có giá trị gia tăng cho đơn vị được kiểm toán
Báo cáo kiểm toán ngắn gọn, súc tích, đầy đủ

LẬP KẾ HOẠCH NĂM
THỰC HIỆN KIỂM
TOÁN
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Phân loại các khuyến nghị KT cần theo dõi theo mức
độ rủi ro

ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG KIỂM TOÁN

ĐÁNH GIÁ, THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
LIÊN TỤC
Ghi nhận các khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị
được kiểm toán và tổng hợp.

QUẢN TRỊ

Ghi nhận sự tương quan giữa chất lượng kiểm toán
và hoạt động đào tạo, hoạt động R&D
Ghi nhận kết quả đánh giá từ bên ngoài

LẬP BÁO CÁO KIỂM
TOÁN
THEO DÕI SAU KIỂM
TOÁN

Nhắc nhở tự động theo tham số thời gian cài đặt sẵn
(tuần, tháng, quý, năm)
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KITANO

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

SỔ TAY KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO CHUẨN MỰC
QUỐC TẾ
Cung cấp các chỉ dẫn, luật lệ, quy định tương ứng với
từng quy trình Kiểm toán nội bộ

HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CHO DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ YÊU CẦU
ĐỘT XUẤT CỦA BAN
LÃNH ĐẠO
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Dịch vụ tại đại lý/chi nhánh

Dịch vụ tại ngân hàng, đối tác

HỆ THỐNG DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH NGÂN
HÀNG QUA KÊNH
PHÂN PHỐI
Distribution Channels Solution
for Banking Financial Services

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

Bảo hiểm từ
đối tác

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Giao dịch
tài chính 24/7

BANK
AVENGERS

Nhận tiền
tại quầy

Hệ thống phân phối
dịch vụ tài chính

Chuyển tiền mặt
từ nước ngoài

Nhận tiền qua tà
khoản ngân hàng

Chuyển tiền tới thẻ
và tài khoản từ nước ngoài

Mua bảo hiểm
tại quầy

SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Chi trả kiều hối
Lịch sử chi trả
Yêu cầu thanh toán
Sản phẩm bảo hiểm
Theo dõi hồ sơ
Hoa hồng dịch vụ
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ
Quản lý kênh phân phối

QUẢN LÝ TẬP TRUNG SẢN PHẨM
TỔNG QUAN
1. Quản trị tập trung việc
phân phối các sản phẩm
ngân hàng đến mạng lưới
các đại lý.
2. Đa dạng sản phẩm từ đối
tác với (các dịch vụ sẵn có
từ các đối tác chi trả kiều
hối Nhật Bản).
3. Dễ dàng thêm sản phẩm
dịch vụ ngân hàng và sản
phẩm tài chính của các đối
tác liên kết.
4. Dễ dàng mở rộng mạng lưới
bằng hệ thống kết nạp đối
tác tự động.

Quản lý đối tác
Thanh toán phí chuyển tiền Napas
Thiết lập hoa hồng chi nhánh
Thiết lập hoa hồng đối tác

Quy trình KYC
khi giao hàng

Sản phẩm tài chính
ngân hàng

Đối tác cung cấp
dịch vụ

Thiết lập hoa hồng kênh đại lý
Thanh toán chi trả
Thanh toán hoa hồng
Đối soát giao dịch

Hoa hồng của
đối tác và đại lý

Phí dịch vụ
thanh toán

Hỗ trợ nghiệp vụ
trực tuyến

Báo cáo doanh thu

Bao phủ tối đa các điểm giao dịch, kể cả trên các
ứng dụng mạng xã hội.
Social network

Mobile Banking

5. Bao phủ tối đa các điểm
giao dịch, kể cả trên các
ứng dụng mạng xã hội

Đàm thoại bằng giọng
nói
Truy vấn hồ sơ bảo hiểm

Nhận diện khách hàng KYC
Chi trả dịch vụ cho kênh phân phối
Trích hoa hồng cho kênh phân phối
Trích phí giao dịch liên ngân hàng
QUY ĐỊNH
Tính hoa hồng từ đối tác
Tính hoa hồng cho các kênh phân phối
Tính phí giao dịch liên ngân hàng
HỆ THỐNG TÍCH HỢP ĐỐI TÁC
Đối tác chuyển tiền mặt
Đối tác chuyển tiền qua tài khoản
Đối tác bảo hiểm/Tài chính
HỆ THỐNG TÍCH HỢP CORE BANKING
Truy vấn tài khoản
Chuyển khoản CASA to CASA

HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ TẬP TRUNG SẢN PHẨM

QUY TRÌNH

BANK AVENGERS

MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Trắc nghiệm kiến thức - Tin tức
Sự kiện

Chuyển khoản qua thẻ (CARD)
Chuyển khoản liên ngân hàng NAPAS
Quản lý quyền truy cập

Thư viện nghiệp vụ
Hỗ trợ từ xa

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG NẠP KÊNH PHÂN PHỐI
Quy trình đăng ký kênh phân phối

HỆ THỐNG GHI LOG GIAO DỊCH
(Transaction Log)

Hướng dẫn và hỗ trợ hệ thống tích hợp
Quy trình cấp tài khoản

Truy vấn dịch vị chi trả
kiều hối
Ứng dụng OTT

Internet Banking

“Chatbot đầu tiên trên thị trường
có thể đàm thoại bằng tiếng Việt”

Truy vẫn hỗ trợ dịch vụ

KHÁCH HÀNG

Truy vấn hoa hồng,
khoản thanh toán, thu
nhập đại lý

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com

42

DIGITAL SYNERGY

43

TVO có nhiều kinh nghiệm phân tích và xây dựng các hệ
thống lớn sử dụng big data, cloud, AI để giải quyết các bài
toán của khách hàng.

OutSourcing

Chúng tôi ưu tiên sử dụng những công nghệ mới trong phát
triển dự án, đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của
hệ thống.

DỊCH VỤ GIA CÔNG
PHÁT TRIỂN PHẦN
MỀM
Solfware Development
Outsourcing

OUTSOURCING

PHÁT TRIỂN TÙY BIẾN HỆ THỐNG

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

KHÁC HÀNG

Kinh nghiệm phát triển
hơn 100 ứng dung di
động khác nhau trong
nhiều lĩnh vực.

24 6285 2502

mkt_tvo@tinhvan.com

Quy trình phát triển ứng
dụng di động chuyên
nghiệp, từ khâu phân tích
thiết kế đến hỗ trợ bảo
hành cho khách hàng.
Hiểu rõ văn hóa làm việc
của khách hàng đa quốc
gia.
Cam kết đem lại những
sản phẩm có trải nghiệm
người dùng tốt nhất và
chất lượng cao nhất.

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP
TVO hiện là đối tác tin cậy của các tập đoàn lớn như
Unilever, Aeon, Hyundai Thành Công,..
Chúng tôi có khả năng xây dựng các giải pháp lớn nhằm
mục tiêu quản lý hệ thống tổ chức có cấu trức phức tạp,
phục vụ cho hàng chục triệu người dùng là nhân viên hay
khách hàng của doanh nghiệp.
Bảo mật và an ninh thông tin của các doanh nghiệp là ưu
tiên hàng đầu khi xây dựng các giải pháp này.

1003, Tầng 10, Aios Gotanda Ekimae
1-11-1 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Nhật Bản
(+81) 3 6417 0843
mkt_tvo@tinhvan.com

Tinhvan Outsourcing (TVO)
(024) 6285 2502
mkt_tvo@tinhvan.com
www.tvo.vn / www.tinhvan.jp
Tinhvan Outsourcing Jsc., (TVO)

44

DIGITAL SYNERGY

45

APPLICATIONS

20:

Mobile Applications and Solutions
Development Services

MOBILE
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N
+5

TAC

82
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SEP
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456

882

28

E

APPLICATIONS

MOBILE APPLICATION

MOBILE

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ
ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG
TRÊN DI ĐỘNG

9:41
Sunday, September 12

Phát triển Ứng dụng đa nền tảng, chúng tôi
luôn đưa ra những giải pháp tuyệt hảo, đáp
ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng,
giúp doanh nghiệp tăng năng suất, đem lại
kết quả kinh doanh cao nhất và gia tăng giá
trị của các khoản đầu tư công nghệ

Viettel 3G

Viettel 3G

11:56

11:56

98%

98%

CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

TỐI ƯU HIỂN THỊ TRÊN
DI ĐỘNG

QUẢN LÝ ĐO KIỂM
Mẫu thử
Biên bản thử nghiệm
Quản trị hệ thống

Theo thời gian người dùng dành càng nhiều
thời gian sử dụng máy tính bảng và thiết bị di
động, nhưng rất nhiều website vẫn chưa tối
ưu thiết kế web cho nhiều kích cỡ màn hình
khác nhau. Tối ưu hóa thiết bị di động là thiết
kế lại cấu trúc website, cải thiện tốc độ tải
trang và nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng
bạn không đánh mất các khách hàng tiềm
năng này.

CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Thống kê & báo cáo

QUN L ĐO KIM

2

Loading...

KHÁCH HÀNG

TÍCH HỢP HỆ THỐNG
Triển khai hệ thống hỗ trợ trực tiếp mô hình
kinh doanh của khách hàng, cùng lúc đáp
ứng cả yêu cầu tối ưu hóa công nghệ và
chuyển giao thương mại

Tinhvan Solutions (TVS)

BỘ CÔNG AN

(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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DỊCH VỤ DỮ LIỆU

Dữ liệu thay đổi thường xuyên

Real-�me
Analy�cs

Data Services
BIG DATA

Số lượng dữ liệu lớn

TỔNG QUAN

DATA SERVICES

HỆ THỐNG BIG DATA VÀ LUỒNG DỮ LIỆU

BIG DATA

Streams

Dữ liệu tồn tại
dưới nhiều hình thức
khác nhau

Dịch vụ dữ liệu do Tinhvan Lab
nghiên cứu và cung cấp là
quá trình phân tích cơ sở dữ
liệu lớn (big data) để quản trị,
điều hành, phân tích và đưa
ra các nhận định hay dự báo
trong tương lai nhằm gia tăng
giá trị cho các hoạt động
marketing, vận hành, ...

Inges�on
and
Intergra�on
ETL, Quality,
MDM

Integrated
Explora�on
Landing,
Analy�cs and
Archive

Warehouses/
Marts

Hadoop

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

DỊCH VỤ CHỦ YẾU
Data entry
Data mining
Data Cleansing
Data Conversion
Data Proctessing

MỤC ĐÍCH KHAI THÁC

Data Management

Tổ chức

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ
Bảo mật dữ liệu
an toàn và tối ưu

Tuân thủ các chỉ tiêu quản lý
chất lượng dữ liệu

Data Services

Phân tích

TVLab - Tinhvan Holdings (TVH)

Dự báo

(024) 3558 9970
info@tinhvan.com
www.tinhvan.com

Quản trị

Đội ngũ chuyên gia
giàu kinh nghiệm

Công nghệ tối ưu
và hiện đại

Tùy chỉnh mô hình
theo từng lĩnh vực

Tinhvan Group
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NĂNG SUẤT
Ít làm ảnh hưởng đến hiệu suất cho
các ứng dụng mã hóa
Năng lực xử lý đồng thời

GIẢI PHÁP MÃ HÓA
DỮ LIỆU MỨC ĐỘ
CỘT HỖ TRỢ TÌM
KIẾM CHỈ MỤC
ĐƯỢC MÃ HÓA

KHÔNG CÓ THỜI GIAN DOWNTIME
Cấu trúc chịu lỗi, không có downtime

Column Level Encryption
Solution supporting
Encrypted Index Search

CUBER ONE

HIỆU SUẤT
Hỗ trợ cả các mã hóa tìm kiếm chỉ
mục
Hiệu suất mã hóa/giải mã nhanh

GIẢI PHÁP CUNG CẤP
CubeOne cung cấp các giải pháp mã hóa từ cả tầng CSDL và tầng
Ứng dụng bao gồm:
+ CubeOne Plugin:
Giải pháp mã hóa từ tầng CSDL

TÍNH NĂNG
TỔNG QUAN
CubeOne là giải pháp mã hóa
dữ liệu mức độ cột hàng đầu
cho phép mã hóa các trường
thông tin quan trọng, nhạy
cảm (Số tài khoản, Chứng
minh thư, Số diện thoại,...) thay
vì mã hóa toàn bộ bảng CSDL.
Với CubeOne, dữ liệu sẽ tuyệt
đối an toàn ngay cả khi xảy ra
việc mất mát hay "rò rỉ" dữ liệu.
CubeOne là giải lý tưởng cho
các hệ thống CSDL lớn
(Oracle, MS SQL, DB2,...), đảm
bảo hiệu năng cao và không
có thời gian "downtime"

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com

1. Mã hóa cấp độ cột
Cubeone mã hóa theo các cột có chứa các dữ liệu
nhạy cảm như là CMND, số thẻ tín dụng, số tài khoản
ngân hàng,… Khách hàng có thể chọn các cột sẽ được
mã hóa thay vì mã hóa cả bảng CSDL. Việc mã hóa cấp
độ cột sẽ cho phép tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và
dung lượng lưu trữ.
2. Cấp độ an ninh cao: Xử lý tất cả dữ liệu được mã hóa
CubeOne hỗ trợ tìm kiểm chỉ mục với tất cả dữ liệu trong
mã hóa. Đó là, nó hỗ trợ tất cả các dải tìm kiếm như là
equal, like, between, greater than, less than… với dữ liệu
được mã hóa và chỉ mục được mã hóa.
3. Kiểm soát truy cập mạnh chống lại DBA
(Database Administrator)
Ngày này, sự cố rỏ rỉ dữ liệu xảy ra nhiều bởi những người
trong nội bộ hơn là hackers. Trong số đó, DBA là một
người dùng hệ thống, và có thể làm mọi thứ với CSDL.
Giải pháp của chúng tôi đáp ứng kiểm soát thẩm quyền
cho DBA. Vì vậy kiểm soát truy cập cho các dữ liệu được
mã hóa là một trong những chức năng quan trọng của
các sản phẩm mã hóa CSDL. CubeOne có một hệ
thống kiểm soát truy cập chặt chẽ, vì vậy thậm chí DBA
không thể truy cập dữ liệu được mã hóa nếu không
được cho phép.
4. Hiệu suất cao
Khi thực hiện việc mã hóa, một trong những "đánh đổi"
là hiệu năng hệ thống. Với CubeOne hệ thống sẽ được
tối ưu hóa và "giảm hiệu năng" ở mức độ rất thấp (tối đa
5%) - việc này đảm bảo cho dữ liệu "vừa được mã hóa
và vẫn đảm bảo hiệu năng hệ thống". Điều này cho
phép CubeOne xử lý với các CSDL lớn lên đến nhiều
triệu bản ghi.

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

+ CubeOne API:
GIải pháp mã hóa từ tầng Ứng dụng

NATIONAL TAX SERVICE

www.tinhvan.com
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GIẢI PHÁP CHUẨN
HÓA VÀ LÀM SẠCH DỮ
LIỆU HÀNG ĐẦU THẾ
GIỚI
Leading Solution For
Standardization And Cleaning
Data

Trillium được sử dụng phù hợp với rất nhiều mục đích
khác nhau:
Quản lý, hợp nhất và kết hợp CIF để sử dụng CRM
Xây dựng DWH khách hàng tích hợp cho các doanh
nghiệp nhóm
Xây dựng tiếp thị CIF bằng cách kết hợp thông tin nội bộ
và thông tin bên ngoài khác
Hệ thống điều tra khách hàng để phát hiện lực lượng
chống xã hội

TỔNG QUAN

Trading Account
Check

Utilization for
Marketing

INTEGRATED CRM DATABASE
Customer ID ：
Name
：
Address
：
Birth Date ：
Sex
：
History ①
：
：
②
③
：

Credit Check

0123456789
Watanabe Ichiro
Saitama Pref. Saitama - City Oomiya - Ku Daimoncho 5Chome 5 - 5

1970.01.01
Male
2001/03/01 Open a bank account
2004/05/05 Product B Brochure request
2008/01/20 Product A Inquiry

Risk Management

Profiling

Data Integration

Data Cleansing

Matching

TRILLIUM SOFTWARE

SỬ DỤNG TRILLIUM

Scattered Databases

Trillium là một sản phẩm trọn
gói trên toàn thế giới của
Syncsort (hơn 2000 người dùng
đã được triển khai trên toàn
thế giới) và tiêu chuẩn thực tế
cho công cụ làm sạch dữ liệu
và so khớp dữ liệu chính xác
cao.

Bank account information

Housing loan

Information data

Access : 2001.03.01
Name
: Watanabe Ichirou
Address : Saitama - City Oomiya - Ku Daimoncho5 - 5 - 5
Birth Date : 1970.01.0
:1
Sex
: Open an account
History

Access : 20040505
Name
: Wataunabe Ichiro
Address : Saitama Pre. Oomiya - city Daimoncho 5 Chome5 - 5
Birth Date : 19700111
: Male
Sex
: Product B
History
MCIF
Brochure request

Access : H20.01.20
Name
: Watanabe Ichiro
Address : Saitama City Daimoncho5 - 5 - 5
Birth Date : S45.01.01
:M
Sex
: Product B
History
Brochure request

CIF

Trillium là một công cụ làm
sạch & phù hợp để giải quyết
các vấn đề như dữ liệu không
thống nhất và sao chép dữ
liệu.

CRM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

VỚI TRILLIUM KHÁCH HÀNG
SẼ CÓ RẤT NHIỀU TIỆN ÍCH:
Cải thiện độ chính xác của
phân đoạn khách hàng và
nhóm cũng như thời gian rút
ngắn
Giảm nỗ lực và thời gian
kiểm tra dữ liệu
Cải thiện chất lượng khai
thác dữ liệu
Giảm thiểu công sức và chi
phí giao tiếp của khách
hàng

TÍNH NĂNG
Phân tích dữ liệu ... Phát hiện các vấn đề trong dữ liệu
thông qua lược tả
Liên kết dữ liệu… Xác định mối quan hệ giữa các mục dữ
liệu giữa các tệp trước khi tải dữ liệu
Làm sạch ... Chuẩn hóa tên, địa chỉ và các mục khác
Kết hợp ... Bản ghi liên kết ở 3 mức phân đoạn; bởi doanh
nghiệp, hộ gia đình và cá nhân / Liên kết thông tin nội bộ
với thông tin doanh nghiệp và cá nhân bên ngoài

Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970
tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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Tự động hóa quy trình thẩm định tín dụng dựa trên công nghệ AI và Big Data.

GIẢI PHÁP CỦA CÁC
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
NHẰM XÁC ĐỊNH KHẢ
NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG
Solutions For Other Financial
Organization With The Aims Of
Determining Customers'
Repayment Capability

CREDIT SCORING TẠI CÁC NGÂN HÀNG

BIG DATA

Phương pháp thẩm định thủ công tại các
Ngân hàng đòi hỏi

AI

Lượng nhân sự lớn
Quy trình thu thập phức tạp và tốn thời gian
Chịu nhiều yếu tố chủ quan (gian lận, sai sót…)

CÔNG NGHỆ
Tự động hóa quy trình thẩm định tín dụng dựa trên công nghệ AI và Big Data.
Dựa trên các nguồn data để xây dựng hồ sơ khách hàng.

Là giải pháp của các tổ chức tài
chính để xác định khả năng trả
nợ của khách hàng, nhằm
phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín
dụng cũng như để cung cấp
các sản phẩm tính dụng phù
hợp cho các khách hàng đi vay

Các trang thuế thu nhập cá nhân,
bảo hiểm xã hội

Từ các tổ chức tín dụng, ngân
hàng khác

NHỮNG LỢI ÍCH THU ĐƯỢC TỪ MỘT
HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM ĐÁNG TIN CẬY
BAO GỒM:

info@tinhvan.com

40%

Giảm chi phí phân tích tín
dụng, chi phí nhân sự, chi
phí giám sát, …

30%

Cho phép ra quyêt định
nhanh hơn, giảm thiểu các
nguy cơ có thể xảy ra

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Credit Scoring có ảnh hưởng tới
quyết định cho vay và lợi nhuận
của ngân hàng.

(024) 3558 9970

Phân tích dữ liệu thông tin khách hàng
Xây dựng profile khách hàng
Xây dựng mô hình AI chấm điểm tín dụng

Chi phí cao

TỔNG QUAN

Tinhvan Holdings (TVH)

Lưu trữ thông tin khách hàng khai
Tự động thu thập thông tin khách hàng
Lưu trữ thông tin khách hàng thu thập được

CREDIT SCORING

GIẢI PHÁP

Dữ liệu Telco và
Mạng xã hội Facebook/Zalo

Các trang TMĐT, hóa đơn, ship
hàng, ….

(Mạng Nơ-ron học sâu)
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

(Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
NATURAL LANGUAGE PROCESSING

(Mô hình dự đoán học máy)
GRADIENT BOOSTING TREE

www.tinhvan.com
Tinhvan Group
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Dự đoán và phân tích xu hướng

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG BI

Intelligent Data Analysis And
Administration System

Cung cấp cái nhìn sâu sắc và định lượng
(Deliver in-depth insight)

Hiển thị, kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau

Cung cấp cái nhìn tổng thể, tổng hợp
(Widespread visibility)

Kết nối Facebook, Twitter và các mạng xã hội

BI

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH
DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ
THÔNG MINH (BI)

Phân tích dữ liệu nhiều thuộc tính, xử lý dữ liệu nhiều chiều
Cảnh báo tự động thông qua email, alert
Cơ chế phân quyền người dùng linh hoạt

Cải tiến, nhanh hơn (Improve and faster)

Kiểm soát lịch và trạng thái đồng bộ dữ liệu

Dễ dàng truy cập vào các dữ liệu
(Easy access to data)

Chạy trên các nền thiết bị di động

Dễ dàng hiểu dữ liệu (Equal access to the data)
Thông tin chính xác hơn (More accurate information)
Thời gian đáp ứng nhanh hơn (Faster response times)

TỔNG QUAN

Cải thiện việc ra quyết định
(Improved decision making)
Xác định các vấn đề (Identification of problem areas )

Là kho chứa dữ liệu lịch sử
khổng lồ của doanh nghiệp
được cấu trúc khoa học để
sẵn sàng cho việc khai phá
và phân tích
Là giải pháp phân tích dữ
liệu và bộ sưu tập bộ phân
tích hỗ trợ cho việc ra quyết
định.
Là nơi định nghĩa và lưu trữ
thư viện KPI quản trị
Là hệ thống thu thập dữ liệu
của đơn vị từ nhiều nguồn
khác nhau
Là công cụ trình diễn dữ liệu
giúp cho nhà quản lý, lãnh
đạo dễ dàng biết được
nguyên nhân tạo ra sự cố
hay thành quả đột phá

Nguồn dữ liệu
(Data Sources)

Luồng dữ liệu (Data Flow)

DỮ LIỆU
TỔNG HỢP

Kiểm tra dữ liệu
(Data Validation)

Làm sạch dữ liệu
(Data Cleansing)

Kho
Mua sắm

Chuyển đổi dữ liệu
(Data Transforming)

Tổng hợp dữ liệu
(Data Aggregating)

Tài sản
Nhân sự

Cơ sở dữ liệu
khác (SQL)

Các dữ liệu rời rạc
khác có cấu trúc

Lưu trữ dữ liệu
(Data Loading)
Công cụ trích và xử lý dữ
liệu (ETL)
Extract, Transform, Load

Khai phá dữ liệu
(Data Mining)
Hình ảnh hóa dữ liệu
(Data Visualization)

Marketing
Bán hàng

CRM

Phân tích OLAP
(Olap Analytic)

Tài chính

Hệ thống
tác nghiệp

ERP

Trình diễn
kết quả

Sản xuất

Các báo cáo
(Reports)
Các bảng trình diễn
tổng hợp
(Dashboards)

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

Các cảnh báo
(Alerts)

Kho dữ liệu
(Data Warehouse)

TÍNH NĂNG
Cung cấp cái nhìn tổng thể, tổng hợp
Góc nhìn trực quan và phân tích chiều sâu
Khai thác dữ liệu tập trung
Cung cấp cái nhìn sâu sắc và định lượng
Tinhvan Solutions (TVS)
(024) 3558 9970

Khai phá dữ liệu
Phân tích số liệu trên bản đồ

tvs@tinhvan.com
www.tinhvan.com
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HIỆU QUẢ CỦA SẢN PHẨM

CÔNG NGHỆ NHẬN
DẠNH KHUÔN MẶT
ỨNG DỤNG TRONG HỆ
THỐNG AN NINH VÀ
CHẤM CÔNG NHÂN
VIÊN

99%

Tỷ lệ nhận diện
chính xác

98%

Đo lưu lượng người
chính xác

HiFace Technology

97%

Phân tích giới tính
chính xác

99%

Nhận diện khuôn mặt
chính xác trong video
live-stream

95%

Thông tin về tuổi
chính xác

0.3s

Thời gian phản hồi định danh
trong cơ sở dữ liệu với hàng
triệu khuôn mặt

Hệ thống HiFACE được Tinhvan Lab phát triển nhằm
phát hiện những trường hợp bất thường xảy ra ở các
chi nhánh và hội sở của ngân hàng:

HI FACE

Hiệu quả của giải pháp HiFACE được back-test lại qua
các lần thử nghiệm

HỆ THỐNG AN NINH

Phát hiện những trường hợp người lạ vào khu vực nội
bộ.
Phát hiên những khuôn mặt lạ, không có trong danh
sách hay cơ sở dữ liệu.
Quản lý, thu thập thông tin về cán bộ, kiểm soát số
lượng người ra vào.
Đảm bảo an ninh trong khu vực làm việc của ngân
hàng

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

HAI CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG
Giải pháp HiFACE dành cho khối ngân hàng có hai
chức năng chính:
1 HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VÀ GIÁM SÁT
Hệ thống nhận diện bằng camera thông minh hỗ trợ
cho hệ thống điểm danh/giám sát thông thường.
Camera nhận ra cán bộ nhân viên của ngân hàng,
phân biệt với người lạ, đảm bảo an ninh.

Sử dụng tracking để tối ưu tính chính xác
Sử dụng mạng Neutrol liên kết
để nhận dạng
Xử lý đa luồng
Quá trình hệ thống máy ”học”
một khuôn mặt mới chỉ từ 1-2s

Công nghệ FaceID
hiện đại
Camera thông minh nhận
diện khuôn mặt và quản lý sự
hiện diện của cán bộ nhân
viên

Tinhvan Holdings (TVH)
(024) 3558 9970
info@tinhvan.com

Sinh trắc học

Phát hiện những trường hợp bất thường xảy ra trong
khuôn viên để đưa ra tín hiệu xử lý kịp thời
Đăng ký đơn giản
Hệ thống học máy qua hình ảnh hồ sơ
của nhân viên hoặc training trực tiếp
bằng IP Camera
Nhận diện dễ dàng và hàng loạt
Hệ thống nhận diện mặt có thể nhận
diện cùng lúc nhiều người, với nhiều
camera, tiết kiệm được rất nhiều thời
gian xếp hàng điểm danh, chấm công

eKYC
Phòng chống gian
lận

Nhận diện khuôn mặt và ghi lại log lên server, sau đó
có thể khai thác các log này với nhiều mục đích khác
nhau.

TỔNG QUAN

LĨNH VỰC ÁP DỤNG

GIẢI THƯỞNG

Hệ thống điều khiển
truy cập
Marketing
Phân tích khách
hàng

www.tinhvan.com
Tinhvan Group
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ỨNG DỤNG CHATBOT
CHO LĨNH VỰC
FINTECH
Chatbot Application

HỖ TRỢ 24/7 VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ LINH
HOẠT CAO
Cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch,
đăng ký các dịch vụ 24/7 mà không cần đến các
chi nhánh hoặc phòng giao dịch

HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
CƠ BẢN CỦA GIAO
DỊCH VIÊN NGÂN
HÀNG

HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Q&A CHO CÁC
DOANH NGHIỆP

Cho phép khách hàng linh hoạt sử dụng giọng nói
hoặc chữ viết để mô tả nhu cầu với mức độ nhận
diện có tính chính xác cao

TỔNG QUAN
Chatbot là giải pháp hỗ trợ
các nghiệp vụ cơ bản của
giao dịch viên 24/7 sử dụng
nhận diện sinh trắc học tăng
khả năng bảo mật cho mọi
giao dịch của khách hàng
Nền tảng ChatBot dựa trên
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Dựa vào KYC/AML
công nghệ DTL

LĨNH VỰC ÁP DỤNG

AI VIRTUAL

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

của

Tham
dự
Fintech
Hackathon (VietNam và
khu vực)
Phát triển xử lý ngôn ngữ tự
nhiên và công nghệ nhận
dạng đa ngôn ngữ

CƠ CHẾ NHẬN DIỆN SINH TRẮC HỌC HỖ
TRỢ TĂNG TÍNH BẢO MẬT
Cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch,
đăng ký các dịch vụ thông qua xác thực vân tay,
hình ảnh, giọng nói
Việc xác thực thông qua nhận diện sinh trắc học
làm tăng tính bảo mật, bảo vệ cho các giao dịch
của khách hàng mà không cần tới xác thực 2
yếu tố, đặc biệt là khi khách hàng bị mất điện
thoại.

GIẢI THƯỞNG

CHỨC NĂNG CHÍNH

Đăng ký
mở tài khoản

Đăng ký
mở thẻ tín dụng

Giảm thiểu thời gian chờ đợi gửi, nhận, nhập và
lỗi sai khi nhập mã OTP để xác thực giao dịch

TĂNG MỨC ĐỘ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH
HÀNG
Khách hàng có thể tự trải nghiệm các dịch vụ cơ
bản của ngân hàng mà không cần có sự hỗ trợ từ
giao dịch viên
Cho phép khách hàng sử dụng Chatbot linh hoạt
trên các giao diện thân thiện với người dùng như
Web (Chrome, iOS, IE,…)
và app (iOS và
Android).
Ngôn ngữ sử dụng đa dạng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
và Tiếng Trung phục vụ được nhiều đối tượng
khách hàng.

Thanh toán thẻ
tín dụng
hoặc hóa đơn

Đăng ký
dịch vụ vay

Chuyển khoản
24/7

Tinhvan Holdings (TVH)
(024) 3558 9970
info@tinhvan.com
www.tinhvan.com
Tinhvan Group
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GIẢI PHÁP NỀN TẢNG
ROBOT DỊCH VỤ

Robot dịch vụ mà Tinhvan Lab nghiên cứu là một giải pháp toàn diện để triển khai Omni
Channel (tiếp cận đa kênh) - xu hướng kinh doanh tất yếu của tương lai

ROBOT DỊCH VỤ TẠI SÂN BAY

Khách hàng,
hành vi, …

Các kênh
tương tác

Các công cụ AI
của robot dịch vụ

Service Robots

Chatbot

Human/
Machine UX

Tính năng chủ yếu:

TỔNG QUAN

Nâng cao trải nghiệm khách hàng tại sân bay

Text

Hỗ trợ nhân viên trong những nghiệp vụ cơ bản như:

Voice

Sản phẩm robot được trang bị
trí thông minh nhân tạo (AI) để
hướng dẫn hành khách tại sân
bay. Khách hàng sẽ tìm được
những thông tin hữu ích bằng
cách trò chuyện trực tiếp với
robot hoặc tương tác với màn
hình cảm ứng.

cung cấp cho các hành khách thông tin về chuyến bay,

Video

…

lịch trình bay, trả lời câu hỏi của khách hàng, chỉ đường

TINHVAN ROBOT

OMNI-CHANNEL

Mind/machinelearn

e-KYC

NLP

Text to Voice

Voice to Text

Facial
Recognition

Royalty
Scoring

Dịch vụ
Clouds

Virtual World

sân bay, thủ tục check-in ....
Hiệu quả, thu hút và tiết kiệm chi phí

CẤU TẠO HIỆN ĐẠI CỦA ROBOT
Projector

3D-Camera
HDCamera

LEDLight

TouchSensor

TouchSensor

HDTouch
Screen
Touch Sensor
PIRSensor: Human
Body Induction

PIRSensor:Detect
user's presence

Subwoofers
IR :Detect the
Charging Pile

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA
TINHVAN ROBOT CLOUD

User
Management

Built in
Communicaton
Support

Obstacle detection

Offer remote
hardware control and
management supportor

GIAO DIỆN LẬP TRÌNH
ỨNG DỤNG MỞ (OPEN API)

IR :Detects the charging (pile)
station

Charging Port

Được lập trình dành riêng cho sân bay

Hệ thống vận hành

System Platform

Services
TVLab - Tinhvan Holdings (TVH)
(024) 3558 9970
info@tinhvan.com
www.tinhvan.com
Tinhvan Group

64

User Data Analysis

Cloud
data backup

Internet Operation
Platform
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