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Xây dựng tài sản thông tin hữu ích cho mỗi người và mọi tổ chức
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Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh
Phần mềm - Phần cứng – Dịch vụ

Nhân sự

Sứ mạng

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Chứng nhận chất lượng

CMMI
level 3

ISO
27001

ISO
9001:2008

Phát triển 
phần mềm

Tích hợp
hệ thống

Dịch vụ trực 
tuyến với 
trung tâm 

dữ liệu trên 
Cloud

Cho thuê 
và bán bản 
quyền theo 

mô hình SaaS

Bảo trì hệ 
thống, dịch vụ 

BPM

Hữu ích – Chuyên nghiệp – Tiên Phong

Cung cấp các giải pháp tiên phong, kết hợp tính 
hữu dụng, chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý, dễ 
dàng tiếp cận và dịch vụ sẵn sàng theo yêu cầu 
của khách hàng.

Xây dựng tài sản thông tin hữu ích cho mỗi 
người và mọi tổ chức.
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Lạc Việt tư vấn thiết kế, xây dựng các giải pháp hạ tầng – nền tảng – phần mềm đám mây 
riêng và công cộng cho các Trung tâm dữ liệu đám mây; cung cấp dịch vụ mạng và các hệ 
thống an ninh.

Audit và tính toán hiệu quả

Lựa chọn Platform

Triển khai phần cứng, các ứng dụng bảo mật và dự phòng

Cloud, Virtualization, VDI

Chuyển cơ sở hạ tầng 
vật lý lên Cloud

Môi trường thử nghiệm và minh họa
Hỗ trợ kỹ thuật, thầu phụ, 
thuê ngoài và đào tạo

Bảo mật
Go-live

Management

Hypervisor

Network

Storage

Compute

DataCenter
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Giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể
Kết nối những thông tin và quy trình rời rạc thành một bộ máy vận hành suôn sẻ theo các 
quy trình rõ ràng và hợp lý để tăng lợi nhuận, giảm chi phí.

Kho dữ liệu

Quản trị
tri thức

mtd dictionaries
mt machine
translation

E-mail
Messenger

Chat, Video  Conf.

Knowledge Base

SurePortal

Phân tích dữ liệu/Quản trị doanh nghiệp thông minh

Thương mại điện tử

B2B, B2CThiết kế web

CRM

Marketing Tự động 
hóa đội 
ngũ bán 

hàng

Chăm sóc 
khách 
hàng

Chuỗi 
cung ứng,

Quản lý dự án

Workflow/Phân tích dữ liệu 
khách hàng 

Quản trị 
nguồn nhân lực

Tài chính
kế toán

Chi phí
sản xuất

B
S
C

T
Q
M

ERP

Thanh toán điện tử

Đám mây - Di động - Phân tích dữ liệu -
An toàn thông tin/Mạng xã hội - Kiến trúc hạ tầng dựa trên phần mềm 

Liên hệ : sureerp@lacviet.com.vn      l      (+848) 3842 3333 Ext: 550

•  Tài chính/Dự thảo ngân sách 
•  Sản xuất 
•  Chuỗi giao nhận 
•  Quản lý dự án 
•  CRM
•  Nguồn nhân lực

•  Sản xuất
•  Bán sỉ/ Bán lẻ
•  Phân phối
•  Nông nghiệp
•  Thủy hải sản
•  Thời trang/ Dệt may
•  Thương mại điện tử

•  AccNetC/CRM/POS
•  SureERP/ Retail
•  SureHCS
•  SurePortal
•  MS Dynamics AX
•  MS Dynamics CRM
•  Giải pháp may đo

Sản phẩm & SaaSNgành nghề 
ứng dụng

Lĩnh vực ứng dụng

HTML5

Android

IOS

Windows
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Dịch vụ công
Tạo ra các dịch vụ công ngày càng hiệu quả để phục vụ đông đảo người dân và viên chức. 
Các quy trình và thủ tục hành chính đơn giản giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

•  Đào tạo/ E-learning
•  Quản lý năng suất
•  Quản lý năng lực
•  Quản lý lao động
•  Tuyển dụng
•  Lương/ Thưởng

Quản trị nguồn nhân lực

BIO PORTAL 
Giải pháp cổng thông tin điện tử thông minh

•  Mục tiêu
•  Công việc
•  Con người
•  Thời gian
•  Chi phí/ Doanh thu
•  Địa điểm
•  Liên kết/ Phối hợp
•  Phân tích dữ liệu dự án 

Quản lý đề án/công việc

•  Quản lý thanh tra, khiếu nại,   
    tố cáo
•  Quản lý đăng ký kinh doanh
•  Quản lý đất đai, tài nguyên,  
    môi trường

Dịch vụ công trên 
đám mây/di động

•  Quản lý tài liệu
•  Truyền thông nội bộ
•  Quản lý hồ sơ lưu trữ
•  Quản lý công việc/dự án
•  Chia sẻ tài nguyên
•  Nội dung số
•  Báo cáo tích hợp và phân tích dữ liệu

Thư viện tích hợp trên Cloud
•  Quản lý bổ sung tài liệu
•  Quản lý ấn phẩm định kỳ
•  Kiểm kê tài liệu
•  Quản lý bạn đọc
•  Quản lý lưu thông tài liệu
•  Quản lý kiểm kê tài liệu
•  Quản lý tài liệu số
•  Cổng thông tin
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Cung cấp tri thức, tổ chức môi trường học tập và quản trị trường học.

Giáo dục – Đào tạo

Liên hệ: dcs@lacviet.com.vn      l      (+848) 3842 3333 Ext: 600

Giải pháp
Giáo dục

SureLearning

•  Thông dụng với ngôn ngữ địa phương
•  Chuyên sâu vào các cụm từ, thành ngữ, văn      
   hóa địa phương
•  Luôn đi kèm ví dụ để làm rõ ngữ nghĩa
•  Tích hợp trên mọi thiết bị

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 
và nhân tài cho doanh nghiệp

•  Quản lý, hỗ trợ và giám sát quy trình đào tạo
•  Quản lý học liệu mở, giáo án, bài giảng

•  Tăng cường các hoạt động tương tác giữa 
THẦY và TRÒ

•  Quản lý, ghi nhận kết quả đào tạo

•  Cung cấp thông tin hữu ích về đất 
nước, con người Việt Nam: Sự kiện, du 

lịch, ẩm thực, lịch sử, danh lam thắng 
cảnh, eBook, diễn đàn…

•  Diễn đàn học tập

Tri thức trực tuyến, tri thức không giới hạn
www.coviet.vn SureLRN 

Giải pháp và đào tạo quản lý thông 
minh cho trường học

LMS/ e-Learning

•  Môi trường học tập tương tác
•  Gắn kết giữa Thầy và Trò/phụ       
   huynh/Nhà quản trị trường học
•  Kế hoạch đào tạo
•  Lên lịch học

Giải pháp nội dung số

Từ điển
Lạc Việt

Các từ điển song ngữ: Luật, Y khoa, Kinh tế, Xây dựng, Dầu khí...

Từ điển TRUNG-VIỆT
Tri thức không giới hạn
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Dịch vụ gia công

Quy trình triển khai và thực hiện dự án

Kho dữ liệu và Hệ thống BI
•  Nguồn dữ liệu: Hệ thống thông tin nội bộ và bên  
   ngoài dưới bất kỳ định dạng nào cũng có thể trở       
   thành nguồn dữ liệu.
•  Quy trình ETL: Trích xuất dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu  
   sang định dạng cần thiết, kết nối dữ liệu từ nhiều  
   nguồn khác nhau, tải dữ liệu vào Kho dữ liệu.
•  Kho dữ liệu
•  Mô hình phân tích
•  Trình bày dữ liệu

•  Ứng dụng cho người      
    dùng cuối
•  Các ứng dụng giáo dục  
    và tham khảo
•  Game trên thiết bị di        
   động
•  Các ứng dụng hình ảnh  
   trên thiết bị di dộng
•  Các ứng dụng giải trí     
   trên thiết bị di động

Dịch vụ 
phát triển ứng 
dụng di động



8 w w w . l a c v i e t . c o m . v n

23 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh
Tel      : (+84.8) 3842.3333
Fax     : (+84.8) 3842.2370
Email : lacviet@lacviet.com.vn

Tầng 2 Tòa nhà Hacinco, 110 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel      : (+84.4) 3512.1846
Fax     : (+84.4) 3512.1848
Email : hanoi@lacviet.com.vn

36 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, 
TP. Đà Nẵng
Tel      : (+84.511) 365.3848
Fax     : (+84.511) 365.2567
Email  : danang@lacviet.com.vn

Trụ sở chính Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng

www.lacviet.com.vn

Tiên phong


