HỒ SƠ NĂNG LỰC

KINH NGHIỆM
GratiSoft cùng đội ngũ nhân sự với hơn 15 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực CNTT, đã từng tham gia quản

lý dự án, hợp tác triển khai-phát triển các giải pháp
công nghệ với các tập đoàn như VNPT, CITENCO,

ELCOM, LONG BEACH GROUP…

NĂNG LỰC & SÁNG TẠO
Năng lực phát triển sản phẩm dựa trên kinh nghiệm
và khả năng nghiên cứu sâu rộng thị trường và sẵn

sàng tuỳ biến, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu đặc
thù của doanh nghiệp.

HIỆU QUẢ
Ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến
nhất, GratiSoft cam kết đồng hành cùng khách
hàng nhằm đạt được mục tiêu mang lại hiệu quả

và tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

NĂNG LỰC GRATI SOFT

KHÁCH HÀNG
CITENCO – CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HỒ CHÍ MINH
Dự án thực hiện:
- Citenco Business Management System quản trị hợp đồng, khách hàng, đối
tác, quản lý hoạt động kinh doanh, đo lường hiệu quả, quản trị nhân sự
- Cổng thông tin môi trường đô thị TP.Hồ Chí Minh

Phạm vi dự án:
- Hội sở và 06 đơn vị thành viên trực thuộc
- https://citenco.com.vn

LONG BEACH GROUP – TẬP ĐOÀN KINH TẾ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Dự án thực hiện:
- iBMS giải pháp quản trị kinh doanh cho tập đoàn và các công ty thành viên
- Trang thương mại điện tử kinh doanh ngọc trai Long Beach Pearl
Phạm vi dự án:

- Tập đoàn và 31 công ty thành viên
- https://longbeachgroup.vn

DỰ ÁN GRATI SOFT

DỰ ÁN GRATI SOFT
KHÁCH HÀNG

Long Beach Pearl

DỰ ÁN

Trang web thương mại điện tử LongBeachPearl.com

Ngự Viên Yến

Ứng dụng quản lý chuỗi cửa hàng

Vườn Sài Gòn

Chuỗi siêu thị cây cảnh hoa kiểng

Cafelands

Chuỗi cửa hàng café sạch của Hội Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam

Natural Life

Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm với nguyên liệu chiết xuất từ thành phần tự nhiên

Phú Lạc

Nước khoáng thiên nhiên Phú Lạc

THAM KHẢO

DỰ ÁN GRATI SOFT
KHÁCH HÀNG

HCM Fine Arts Museum

ITV Play

BFY

An Viet Corporation

NoteByNote

iApps.vn

DỰ ÁN

Website hệ thống bán vé tham quan bảo tàng

Ứng dụng mobile tin tức trực tuyến dành cho cộng đồng doanh nhân

Trang thông tin học kỳ hè thể thao

An Viet International Investment Corporation

In giấy note

Trang thương mại điện tử chuyên về robot gia dụng

THAM KHẢO

HỆ THỐNG CHI NHÁNH
NHA TRANG

ĐÀ LẠT

PHÚ QUỐC

HỆ THỐNG CHI NHÁNH
HUẾ

PHAN THIẾT

ĐÀ NẴNG
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NHÂN SỰ GRATI SOFT
JOHN QUANG
Founder | CEO

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Assistant Manager

TRẦN QUỐC THIỆP
Master Developer

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Với hơn 13 năm làm việc trong các công ty và

Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

CNTT. Anh từng tham gia các dự án và đóng

tập đoàn như Viettel, Long Beach… và tham

Từng tham gia các dự án lớn của US, EU… Hiện

vai trò quản lý, triển khai, tư vấn giải pháp Công

gia phụ trách ở nhiều vị trí khác nhau, cô có

tại anh đang tham gia vào các dự án đa quốc

Nghệ Thông Tin cho các tập đoàn: SAMSUNG-

nhiều kinh nghiệm trong việc sắp xếp và điều

gia (gồm 07 nước với trụ sở chính tại Swiss). Anh

VN, VNPT, ELCOM, LONG BEACH… và là thành

phối các nguồn lực hiệu quả nhất khi thực hiện

là người chịu trách nhiệm chính trong việc lấy ý

viên trong ban cố vấn cấp cao của tổ chức ICT

dự án.

kiến khách hàng, phân tích và phân công công

Việt Nam.

Với khả năng nắm bắt nhanh và tư duy tích

Được biết đến là một người với tư duy luôn

cực, cô còn đóng vai trò là cầu nối giữa khách

mong muốn mang lại hiệu quả tối ưu cho các

hàng và đội ngũ thực hiện nhằm đảm bảo cho

doanh nghiệp và đối tác thông qua các giải

việc phối hợp triển khai dự án đạt hiệu quả cao

pháp CNTT, anh còn là một chuyên gia trong

nhất.

lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển hệ
thống.

việc cho các thành viên tham gia dự án. Có
kinh nghiệm trong việc thiết kế websites:

Ecommerce, Social Networks, Web Application.
Có khả năng quản lý, phân công công việc,
đảm bảo chất lượng sản phẩm, đúng tiến độ.
Có kỹ năng phân tích yêu cầu và giải quyết
vấn đề và chịu áp lực cao trong công việc, có

khả năng nghiên cứu áp dụng công nghệ mới.

NHÂN SỰ GRATISOFT
NGUYỄN ANH DŨNG
Project Manager

NGUYỄN ĐỨC QUYỀN
Senior Programmer

VŨ THÀNH VIÊN
Senior Programmer

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các

Anh là người trực tiếp xây dựng kiến trúc dữ liệu

Hiện tại anh là người đảm nhiệm vị trí và vai trò

công ty đa quốc gia và phụ trách những vị trí

và phát triển hệ thống nền cho các dự án

chính trong việc phát triển giao diện người

chủ chốt trong ban quản lý dự án. Dũng là một

phần mềm mobile, web application cho các

dùng cho hệ thống phần mềm GratiPos thế hệ

chuyên gia về điều phối nguồn lực, quản trị thời

đối tác, khách hàng của Grati Soft.

thứ hai.

Hiện tại anh là người đảm nhiệm vị trí chính

Là một người sáng tạo và nhạy bén trong việc

trong việc phát triển hệ thống GratiPos phiên

đưa ra các ý tưởng thiết kế giao diện nhằm

bản thế hệ thứ hai.

đảm bảo tính tối ưu, hiệu quả cũng như mang

gian và quản trị rủi ro trong quá trình triển khai
các dự án.
Bên cạnh đó anh còn đóng vai trò là cầu nối,
đảm bảo cho việc phối hợp giữa khách hàng

lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi sử

và đội ngũ triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

dụng.

NHÂN SỰ GRATISOFT
NGUYỄN THÀNH ĐỨC
iOS Developer

NGUYỄN HOÀNG
Developer

TRẦN QUỐC DŨNG
Front End Developer

Là một thành viên trẻ nhưng với tinh thần cầu

Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học tự nhiên

Dũng là người chịu trách nhiệm trong việc phát

thị Đức đã luôn hoàn thành các dự án với hiệu

năm 2016 và chuyên về nền tảng công nghệ

triển giao diện người dùng cho các dự án

quả cao nhất và luôn làm hài lòng khách hàng

của Microsoft như: C#, ASP.NET. Nguyễn Hoàng

nhằm đảm bảo tính tiện dụng, thân thiện và

bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà anh

đã từng làm bộ phận front-end cho công ty Thế

hiệu quả cho người dùng tương tác.

tham gia.

giới di động và trực tiếp quản lý 02 trang tin-tuc

Với tư duy sáng tạo, tính logic chặt chẽ, anh

và he-thong-sieu-thi của thegoididong.com.

Là một trong những thành viên trẻ nhất của
GratiSoft, Dũng đã thể hiện khả năng sáng tạo

luôn được tín nhiệm và tin tưởng giao cho triển

Nắm vững những quy trình lập trình như CI/CD,

và trách nhiệm khi tham gia phát triển các dự

khai các dự án liên quan đến nền tảng công

code được triển khai tự động lên cloud AWS và

án.

nghệ iOS của Apple.

có kinh nghiệm về back-end ở công Nhật MTI

Japan chuyên về dịch vụ giải trí như ca nhạc,
sách, truyện, video. Anh đã có kinh nghiệm 4
năm về C#, 3 năm về SQL, 03 năm front-end và
01 năm về Cloud.

NHÂN SỰ GRATI SOFT
NGUYỄN PHƯƠNG DIỆP
IT Manager

PHẠM VĂN HẠNH
IT Admin

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh

trị hệ thống CNTT. Anh có nhiều kinh nghiệm tư

vực CNTT và trực tiếp tham gia triển khai nhiều

vấn, thiết kế, quản lý và triển khai các loại dịch

dự án cho tập đoàn Long Beach và một số

vụ: hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng -

công ty lớn như chuỗi cửa hàng thời trang

máy tính, hệ thống tổng đài - Camera

COUPLETX với vai trò là người thiết kế, thi công,

Anh từng tham gia trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ
triển khai hệ thống cho các công ty và tập

xây dựng hạ tầng mạng, máy chủ, Camera an
ninh, tổng đài điện thoại.

đoàn: Long Beach, PH Life, TH True Milk, P&G, An

Bên cạnh đó anh còn có nhiều kinh nghiệm về

Gia Group...Bên cạnh đó anh còn tham gia

tư vấn nghiệp vụ và xây dựng giải pháp phần

quản lý và đào tạo đội ngũ kỹ thuật đảm bảo

mềm quản lý bán hàng, chuỗi cửa hàng, quản

đủ kiến thức và kỹ năng với mong muốn mang

lý nhân sự cho nhiều doanh nghiệp.

lại hiệu quả tối ưu, đáp ứng nhanh nhu cầu và
xử lý tốt các vấn đề về CNTT.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
HỘI SỞ - HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM
Address

: Flr #1, Packsimex Building, 52 Dong Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone

: (+84) 2838 330 888

Mobile

: (+84) 918 292 383

Email

: gratisoft.tech@gmail.com

Website

: https://gratisoft.tech

