
GIỚI THIỆU

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG VŨ

Trụ sở : Số 33 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline                        : 0912.444.036

Website : http://hoangvugroup.net

Mã số thuế : 0109764638

Chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin dành cho cá

nhân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức xã hội…Với thế mạnh về phát

triển công nghệ trên nền tảng web, chúng tôi tự hào được phục vụ cho xã hội gói sản phẩm và

dịch vụ như

2, Vì sao chọn chúng tôi?

Con người là nhân tố trung tâm, quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó chữ

“TÂM” được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nỗ lực đạt được những sản phẩm chất lượng,

http://www.ngcvietnam.com/


cung cấp những gói dịch vụ trọn gói nhất đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, lấy sự

thành công của khách hàng là mục tiêu cho mọi hoạt động.

100% Khách hàng

hài lòng

Thiết kế sáng tạo,

đảm bảo mỹ thuật

Hệ thống vận hàng ổn

định, bảo mật
Hỗ trợ chu đáo,

chuyên nghiệp

- Cam kết hoàn lại tiền cho khách hàng

Phương châm hoạt động của chúng tôi làm mang lại giá trị sản phẩm cao nhất dành cho mọi

khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để làm hài lòng mọi yêu cầu của khách hàng. Trong quá

trình thực hiện dự án, nếu khách hàng không hài lòng về sản phẩm, năng lực, chúng tôi cam

kết hoàn lại 100% số tiền đã nhận. Sau khi bàn giao sản phẩm, khách hàng có yêu cầu, khiếu

nại, chúng tôi sẽ tận tâm đáp ứng.

- Tư vấn chuyên nghiệp

 Chúng tôi luôn tôn chỉ nguyên tắc "Trung thành, trung thực với khách hàng" và sự am

hiểu sâu sắc về thị trường online & các giải pháp kỹ thuật chúng tôi sẽ tư vấn để khách hàng

có thể chọn lựa phương án sử dụng dịch vụ hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

- Chất lượng dịch vụ

Công ty chúng tôi có nền tảng công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo

và nhiệt tình. Sản phẩm có độ tinh xảo cao về kỹ thuật, mỹ thuật vì vậy chúng tôi tin rằng sẽ

đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng, từ những website, giải pháp quy mô nhỏ đến

những hệ thống lớn.

- Kinh nghiệm làm việc với khách hàng



Với đội ngũ nhân sự có trên 10 năm kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, công ty chúng tôi

có 1000+ khách hàng thiết kế website, cung cấp dịch vụ hỗ trợ (domain, host, bảo trì, quảng

cáo trực tuyến…) cho khách hàng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ( Vui lòng tham khảo

một số dự án tiêu biểu tại hồ sơ năng lực ). Chúng tôi có khách hàng ở hầu hết các ngành

nghề kinh tế như Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, các

cơ quan tổ chức...

- Giải pháp toàn diện

Chúng tôi cung cấp trọn gói cho khách hàng từ việc Đăng ký tên miền, Cho thuê máy chủ lưu

trữ web, Thiết kế & phát triển website đến dịch vụ làm nội dung, quảng cáo trực tuyến và

tư vấn khai thác website với cam kết cao nhất về chất lượng dịch vụ. Do đó, khách hàng chỉ

cần đăng ký sử dụng trọn gói dịch vụ với chúng tôi, không mất thêm thời gian đăng ký dịch

vụ bổ sung ở các nhà cung cấp khác.

- Lựa chọn phong phú

Với mỗi dự án, chúng tôi đều dưa ra từ 2-3 mẫu thiết kế để gợi ý tưởng cho khách hàng hoặc

tham khảo các mẫu website chúng tôi đã thiết kế, trên cơ sở đó khách hàng sẽ tự tham khảo,

phối hợp và đưa ra phương án hợp lý nhất.

- Thời gian triển khai linh động

Trong trường hợp khách hàng cần thiết kế website trong thời gian ngắn để tránh việc bị đối

thủ cạnh tranh vượt qua trên thị trường, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng với đội ngũ nhân sự

chuẩn, mức chi phí cộng thêm phụ thuộc vào yêu cầu tiến độ.

- Chi phí cạnh tranh

Chúng tôi luôn cố gắng tính toán chi tiết hợp lý để có có được chi phí cạnh tranh nhất. Ngoài

ra, chúng tôi thường xuyên có những chương trình khuyến mại dịch vụ bổ sung để mang lại

lợi ích thực tế cho khách hàng

- Dịch vụ sau bán hàng chu đáo, chuyên nghiệp



Trở thành khách hàng của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ phải bận tâm

khi yêu cầu chúng tôi hỗ trợ dịch vụ. Chúng tôi hỗ trợ qua điện thoại, qua Yahoo, Skype,

Email, Teamview hoặc hệ thống Support tickets. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tận tình với thời

gian đáp ứng ngắn nhất.

3, Nhân sự

- Cán bộ quản lý:

● Ông Hoàng Vũ Trung

Ông Trung tốt nghiệp chuyên ngành phần mềm tại Đại học tổng hợp Melbourne, Úc. Có

nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển, xây dựng hệ thống phần mềm, tư vấn giải pháp

CNTT, TMĐT. Ông Trung là sáng lập viên & Giám đốc điều hành công ty. Ông Trung

từng làm việc và đối tác kỹ thuật tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn như: Bộ tài chính,

Tổng cục Hải Quan, Cục CNTT – Bộ TNMT, FPT, TrendMicro Viet Nam, China

Telecom, HiPT, Nexus Guard PTE…

- Nhân viên: 100% nhân viên tại Hoàng Vũ tốt nghiệp cao đẳng đại học các chuyên ngành:

Phần mềm, kinh doanh, hành chính, đồ họa…

Thế mạnh của Hoàng Vũ là xây dựng các ứng dụng phần mềm phục vụ cho quản lý kinh

doanh, xử lý dữ liệu khối lượng lớn, xây dựng cổng giao tiếp điện tử, website phục vụ doanh

nghiệp.

4, Dịch vụ & sản phẩm

4.1. Sản phẩm phẩm mềm

-  Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu môi trường (Đang được ứng dụng tại Trung tâm thông tin môi

trường – Bộ Tài Nguyên môi trường)

- Hệ thống thanh toán điện tử

-  Đối tác cao cấp các sản phẩm phần mềm bảo mật máy chủ của Nexus Guard

- Đối tác chính thức các sản phẩm quản trị doanh nghiệp của Zoho

-  Đối tác chính thức sản phẩm Google App của Google

- Đối tác chính thức sản phẩm phần mềm ERP của Odoo



- Đối tác chính thức các sản phẩm phần mềm của Nexmo

4.2. Dịch vụ

- Phát triển phần mềm, ứng dụng trên nền web

- Thiết kế website

- Cung cấp máy chủ, tên miền

- Thiết kế đồ họa đa phương tiện

- Tư vấn, đào tạo

Khách hàng thân thiết của CHÚNG TÔI

Tổng công ty VTC Tập đoàn HiPT Đài truyền hình Việt Nam Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình

Tổ chức quốc tế ActionAID

tại Việt Nam

Tổ chức quốc tế Gret tại

Việt Nam

Bestbuys Việt Nam Cục CNTT – Bộ Tài Nguyên Môi

Trường



XÂY DỰNG HỆ THỐNG LMS VÀ HỢP TÁC

I. Xây dựng hệ thống LMS
A. Tại sao nên chọn HVG LMS

B. Kiến trúc hệ thống LMS

C. Mô hình giải pháp LMS



D. Hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến HVG LMS



1. Đối soát thanh toán và kích hoạt tự động
- Đối soát thanh toán tự động (Chuyển khoản /

Vnpay / Momo)
- Kích hoạt tài khoản/sản phẩm tự động
- Hệ thống EMail/ SMS tự động gửi đến khách

hàng.
- Học viên dễ dàng thanh toán trực tuyến
- Theo dõi dòng tiền và các phiên đối soát một

cách nhanh chóng và chính xác tại mục đối soát
trên màn hình

2. Hệ thống bảo mật tài nguyên
- Trình chặn IP
- Xác thực mật khẩu nâng cao
- Chống thư rác
- Đăng ký dựa trên tên miền
- Chống virus
- Lưu trữ dữ liệu dự phòng
- Mã hóa dữ liệu
- Bảo mật di động
- Bảo mật tài nguyên video/audio

3. Quản lý ngân hàng đề thi
❖ NGÂN HÀNG CÂU HỎI

- Nhập và sử dụng được nhiều dạng câu hỏi khác
nhau

- Thực hiện quản trị, kiểm duyệt câu hỏi theo qui
trình.

- Phân quyền quản trị câu hỏi theo danh mục,
người quản trị chỉ được tương tác đến danh mục
thuộc quyền quản lý của mình.

- Hỗ trợ import/export câu hỏi từ/ra bên ngoài
thông qua file excel
❖ NGÂN HÀNG ĐỀ THI:

- Tạo ra các đề thi theo nhiều cách khau:
+ Cách 1: Sinh ngẫu nhiên đề thi theo cấu

trúc được định nghĩa từ trước.



+ Cách 2: Tạo đề thi bằng cách chỉ định đích
danh các câu hỏi sẽ được sử dụng;

- Phân bổ câu hỏi theo trình độ và tiến trình của
học viên

4. Lớp học live
- Đặt lịch học tùy chỉnh
- Giảng viên/Admin có thể điều khiển toàn bộ lớp

học
- Tài liệu chia sẻ trực tuyến
- Chia nhóm thảo luận tùy chỉnh
- Mail/Sms nhắc nhở

5. Hệ thống kiểm tra và thi
❖ Chức năng thi, kiểm tra

- Cho phép các học viên tham gia kiểm tra
năng lực học tập hoặc xếp loại sau khi trải
qua quá trình học.

- LMS sẽ tích hợp các hình thức trắc nghiệm
đa dạng (chọn câu đúng, điền vào chỗ trống,
audio, video...)
❖ Quản lý thi cử, điểm số, học bạ trực

tuyến
- Đa dạng các dạng thức thi trắc nghiệm
- Tự động xáo trộn, random câu hỏi theo độ

khó
- Chấm điểm, có kết quả ngay
- Tính năng thi tự luận, essay - có người

chấm điểm
- Tính năng lưu nháp bài tập, bài thi (tự động

lưu)

6. Theo dõi và báo cáo chuyên cần
❖ Kiểm soát đăng ký:

- Khả năng kiểm soát và tùy chỉnh quá trình
đăng ký học trực tuyến.
❖ Lịch



- Chức năng này thiết lập lịch cho các chương
trình học tập trực tuyến như lịch học, thời
hạn khóa học, lịch thi,…
❖ Chức năng theo dõi, kiểm soát:

- E-Learning
+ Theo dõi tiến độ
+ SMS/Email nhắc nhở

- Học trực tuyến
+ Cài đặt điểm danh, số ngày điểm danh

trong tháng, số ngày điểm danh trong
khóa của từng học viên

+ Số lượng học viên tham gia, thời gian
tham dự

+ Thời gian học viên online trên hệ
thống

+ Cho phép học viên cập nhật thông tin
về các khóa học cần tham gia, đã tham
gia, đã bỏ qua, đã hoàn thành, thời
khóa biểu...

7. Hệ thống báo cáo
❖ Báo cáo theo ngày/tháng/quý/năm
- Báo cáo phân tích dữ liệu điểm danh
- Báo cáo Chương trình đào tạo
- Báo cáo khóa học Báo cáo thi
- Báo cáo doanh thu
- Báo cáo hồ sơ, số lượng, danh sách học viên

tham gia từng khóa
- Thiết kế báo cáo theo yêu cầu của khách

hàng
- Thời gian bắt đầu khóa đào tạo
- Thời gian kết thúc khóa học
- Thời gian trên mỗi mô-đun bài giảng

E-Learning
- Kết quả bài kiểm tra
- Phản hồi của người học



- Điểm danh số lượng học viên tham dự
- Thời gian xem và số lượt xem

8. CRM tích hợp
- Quản trị danh mục dữ liệu
- Quản lý Salesman - Đại lý
- Quản lý đầu vào nhận học viên, tuyển

sinh
- Quản lý học viên trung tâm/tổ chức/doanh

nghiệp
- Quản lý Giảng viên, giảng viên và nhân

viên
- Quản lý lớp học, khóa học
- Quản lý tài chính
- Tính lương, tính hoa hồng, thống kê kế toán
- Quản lý hệ thống giảng dạy E-learning kết

hợp
- Tích hợp liên kết với website giới thiệu trung

tâm/tổ chức/doanh nghiệp

E. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI



1. Khảo sát nghiệp vụ
- Khách hàng cung cấp tư liệu như: video, nội dung khóa học, lịch giảng

dạy, thông tin giảng viên, môn học.
- Hình thức giảng dạy: offlline, video, zoom,...
- Thông tin đang lưu trữ ở đâu: giấy, file word, excel, cloud,…
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản, QR code, Vnpay, Momo, Payon…
- Giao diện website: Đồng bộ logo, màu sắc, module tính năng yêu cầu…
2. Thiết kế và lập trình hệ thống
- Sau khi khảo sát xong sẽ tiến hành dựng thiết kế và lập trình hệ thống
3. Hỗ trợ sản xuất
- Hỗ trợ đăng tư liệu sản phẩm
- Thiết kế ảnh bìa, banner sản phẩm
4. Xuất bản và hỗ trợ vận hành
- Sau khi thiết kế xong sẽ chạy web
- Hoàng Vũ sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng


