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VỀ CHÚNG TÔI

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ, hệ thống 

Nhật Cường ngày càng phát triển mở rộng, mang lại những giá trị thiết thực tới người dùng 

Việt. Năm 2012, Nhật Cường bắt đầu ấp ủ những khát vọng phát triển và triển khai các giải 

pháp chính quyền điện tử cho khối hành chính công, giải pháp ERP tổng thể và các giải 

pháp thương mại điện tử cho khối doanh nghiệp, và đó là lý do Trung tâm CNTT trực 

thuộc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường – tiền thân 

của Nhật Cường Software ngày nay ra đời vào năm 2011.

Trung thành với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thời gian vừa qua, Nhật 

Cường Software đã đạt được những thành tựu hết sức 

ấn tượng về việc cung cấp những giải pháp, phần 

mềm hỗ trợ Thủ đô Hà Nội xây dựng Thành phố 

thông minh với các phần mềm hiệu quả như: 

Cơ sở dữ liệu dân cư, Phần mềm dịch vụ 

hành chính công trực tuyến, Phần mềm 

một cửa điện tử, Phần mềm quản lý hồ 

sơ sức khỏe điện tử, Phần mềm giáo 

dục, Phần mềm lưu trú, Phần mềm 

tầm soát ung thư sớm, Văn phòng 

điện tử…

Để đạt được những thành tựu với những sản phẩm xuất sắc, bằng việc 

tạo ra các sản phẩm giúp nâng cao những tiện ích đối với cuộc sống của người 

dân, Nhật Cường Software với đội ngũ nhân sự 500 thành viên được đào tạo bài bản 

khắp Âu – Mỹ - Á, trải qua nhiều dự án có quy mô lớn và độ phức tạp cao, sở hữu nhiều chứng 

chỉ công nghệ uy tín luôn là sự đảm bảo thành công cho các dự án mà Nhật Cường Software triển 

khai. Với 02 văn phòng trên cả nước, chúng tôi luôn đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách 

hàng với thái độ phục vụ tận tình nhất.
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Phòng
Hành chính nhân sự

Phòng 
Tài chính - kế toán

Phòng
Quản lý chất lượng

Phòng
PR & Marketing

Phòng
Phân tích nghiệp vụ

Phòng
Thiết kế đồ họa

Phòng
Phát triển mobile

Phòng
Triển khai

Khối
Dự án

Phòng
Kiểm tra an ninh

Phòng 
Hạ tầng và TTDL

Phòng
Quản trị CSDL

Phòng
An ninh ứng dụng

& xử lý sự cố

TRUNG TÂM
PHẦN MỀM HÀ NỘI

BAN GIÁM ĐỐC

KHỐI
HỖ TRỢ

TRUNG TÂM
HẠ TẦNG & 

AN NINH MẠNG
TRUNG TÂM

PHẦN MỀM HCM
PHÒNG

KINH DOANH

Phòng
Phân tích nghiệp vụ

Phòng
Thiết kế đồ họa

Phòng
Phát triển ứng dụng

Phòng
Kiểm thử

Phòng
Triển khai

Phòng
Quản lý dự án

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

TẦM NHÌN
“Nhật Cường Software định hướng trở thành một 

trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại 

Việt Nam thông qua việc sở hữu những công nghệ 

tiên tiến, những nguồn lực ưu tú và chiến lược lấy 

khách hàng làm trọng tâm – mang tới những sản 

phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, phù hợp 

nhất với nhu cầu của từng khách hàng”.

SỨ MỆNH
“Đồng hành với chủ trương của chính phủ về đẩy 

mạnh cải cách hành chính và triển khai Chính 

phủ điện tử, Nhật Cường Software nhận thức rõ 

sứ mệnh của mình là cung cấp những dịch vụ và 

giải pháp tối ưu nhất, thuận tiện nhất, đóng góp 

cho sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam và 

cho sự phát triển của đất nước”.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
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“Đem những sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt nhất tới khách 

hàng” là phương châm về chất lượng của Nhật Cường 

Software. Khách hàng phải được quyền sử dụng những 

sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, chất lượng cao nhất. 

Để thỏa mãn cam kết trên, chúng tôi tập trung vào việc 

chuẩn hoá quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng 

sản phẩm. Hiện nay, Nhật Cường Software đã và đang 

xây dựng hệ thống qui trình theo các chuẩn quốc tế như 

ITIL, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống 

quản lý an ninh Thông tin ISO/IEC 27001:2013, nhằm 

cung cấp cho các khách hàng dịch vụ CNTT chuyên ng-

hiệp và hoàn hảo nhất. Các hệ thống quản lý chất lượng 

của chúng tôi đều được tổ chức có uy tín đánh giá và 

kiểm soát theo định kỳ.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
VÀ CÔNG NGHỆ

Đội ngũ cán bộ công nghệ, kỹ thuật tại Nhật Cường Software sở hữu 

nhiều chứng chỉ quốc tế của các tập đoàn CNTT uy tín hàng đầu 

trên thế giới như:

       •      MCSE, MCSA, MCTS, MCTIP, CCNA, CCNP,…

       •      OCP 11g, OCA 11g, Oracle Exadata, OCP Develop,…

       •      Bảo mật: NHẬT CƯỜNG SOFTWARESP (ISP2), QSA (PCI),…

Nhật Cường Software luôn luôn cập nhật và sử dụng công nghệ mới 

nhất, tiên tiến nhất Phát triển trên nền công nghệ SMAC: Xác định 

SMAC là xu hướng công nghệ của thế giới, đội ngũ chuyên gia của 

Nhật Cường Software đã nghiên cứu và phát triển để kịp thời ứng 

dụng các công nghệ di động, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ điện 

toán đám mây vào danh mục các sản phẩm và giải pháp của công 

ty, Nhật Cường Software tự tin phát triển tích hợp hệ thống, phát 

triển quản trị nguồn nhân lực, chính phủ điện tử,…

HỆ THỐNG
CALL CENTER 24/7

Để khẳng định cam kết về dịch vụ, với Hệ thống Call Center chuyên 

nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ 

của khách hàng 24/24h và tất cả các ngày trong tuần.
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VĂN HÓA

Văn hóa Nhật Cường Software là sự cộng hưởng giữa chủ trương của Ban Lãnh Đạo và lắng nghe tiếng 

nói của CBNV về việc tạo ra một sân chơi bình đẳng, tự do, trải nghiệm, giải phóng năng lượng, tái tạo đam 

mê, khám phá cá nhân và tăng cường tính đoàn kết, gia tăng sự thấu hiểu cho mỗi CBNV.

Nhật Cường Softaware tạo ra và duy trì những sân chơi rèn luyện thể chất với những môn thể thao đầy tính 

đồng đội như CLB Bóng đá nam, CLB Cầu lông với lịch luyện tập và giao hữu đều đặn hàng tuần.

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của CBNV cũng được chú trọng. Hàng tháng, Nhật Cường Software đều 

tổ chức định kỳ sinh nhật tháng cho các nhân viên, cùng với đó chúng tôi sẽ vinh danh những CBNV có 

thành tích lao động xuất sắc nhất tháng, góp phần vào việc nâng cao năng suất lao động, tạo động lực và 

truyền cảm hứng mạnh mẽ tới toàn hệ thống.

Ngoài ra, Nhật Cường Software cũng thường xuyên tổ chức những chuyến dã ngoại vào cuối tuần, hay 

những kỳ nghỉ trong năm, tổ chức các sự kiện có tính gắn kết và chia sẻ để thấu hiểu giữa doanh nghiệp 

và gia đình CBNV như  tổ chức các sự kiện 8/3, 1/6, 20/10.

Là một thành viên của hệ thống Nhật Cường, Nhật Cường Software cũng tham gia tích cực vào kênh 

truyền thông nội bộ Crazy FM và Crazy TV– Một bản tin Online 24/7 và xuất bản dưới dạng Tạp chí 2 số 

mỗi năm. 
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SẢN PHẨM KHỐI
CƠ QUAN, NHÀ NƯỚC

01. CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ

Sản phẩm cho phép mở rộng quản lý với phạm vi lớn và tiện ích hơn cho cơ quan Công 

an trong việc nhập liệu, quản lý và thống kê dân cư tại địa bàn. Giúp xây dựng cơ sở 

dữ liệu gồm hơn 7 triệu người cho Công an Hà Nội, dễ dàng tìm kiếm, theo dõi và thêm 

mới. Sản phẩm có thể tích hợp với các giải pháp khác của Nhật Cường Software (Hồ 

sơ sức khỏe, Hộ tịch,..), cho phép chiết xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác từ đó tạo 

ra bộ hồ sơ điện tử hoàn chỉnh về từng người dân.

02. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG

Giải quyết bài toán về hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước, tạo 

thuận lợi cho người dân. Thủ tục nhanh gọn, đơn giản tạo tiền đề nâng 

cao nhận thức của người dân về chính quyền điện tử. Kết nối phần 

mềm một cửa điện tử và liên thông quá trình xử lý từng thủ tục hành 

chính.

03. MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG

Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giải quyết công 

việc của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ, sản phẩm công. Đổi mới qui trình xây dựng và ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật.

04. PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ SỨC KHỎE

Phần mềm có đầy đủ các tính năng tiên tiến cho phép lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của hàng triệu 

người, liên thông với phần mềm khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Bác sĩ có thể theo dõi tiền sử bệnh 

án của bệnh nhân và kê đơn thuốc theo hồ sơ điện tử. Phần mềm được triển khai tại 30 Trung tâm Y tế 

Quận/Huyện và 584 Trung tâm Y tế Xã/Phường với số lượng người dùng lên tới 2.000 cán bộ.

Giải quyết bài toán về quản lý, thống kê hiện trạng tỉ lệ bệnh nhân ung thư ngày càng tăng. Giúp người dân 

phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh ung thư khi bệnh vẫn ở giai đoạn dễ xử lý. Thuận tiện, dễ sử dụng, dễ 

quản lý.

05. PHẦN MỀM TẦM SOÁT UNG THƯ

06. PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ cao, đa môi trường, quản lý 

tập trung và xuyên xuất từ cấp mầm non đến cấp THPT. Mang lại nhiều 

tiện ích trong công tác quản lý của Ban Giám Hiệu nhà trường, đảm báo tính 

chính xác cao, lưu giữ an toàn, hỗ trợ thống kê báo cáo và các nghiệp vụ của 

các phòng ban từ Phòng lên Sở. Giảm bớt thời gian làm việc, áp lực tính toán, tổng 

hợp của giáo viên. Phần mềm đang được triển khai trên 2.000 trường và gần 2 triệu tài 

khoản tham gia vào hệ thống. Hệ thống bao gồm  nhiều phân hệ quản lý như: Tuyển sinh 

đầu cấp, Sổ điểm điện tử dành cho cấp Phổ thông, phân hệ Quản lý kết quả giáo dục của Tiểu 

học, Quản lý thi, Sổ liên lạc điện tử dành cho nhà trường kết nối với cha mẹ học sinh.

07. ĐĂNG KÝ HỘ CHIẾU  TRỰC TUYẾN

Giải quyết trọn vẹn bài toán về thủ tục cấp hộ chiếu mà Lãnh đạo thành 

phố Hà Nội mong muốn triển khai đã lâu. Nền tảng web-based, dễ dàng 

sử dụng chỉ qua 4 bước. Thủ tục nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu.

08. PHẦN MỀM LƯU TRÚ

Giải quyết bài toán đăng ký và quản lý lưu trú cho Công An, thay thế phương 

thức đăng ký lưu trú truyền thống, tạo sự thuận tiện tối đa cho đơn vị quản lý, 

cơ sở kinh doanh và người dân. Cho phép thực hiện các hoạt động giao tiếp, 

trao đổi thông tin, quản lý đối tượng, phổ biến và tuyên truyền thông tin.

09. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỘI PHẠM

Cho phép dễ dàng quản lý tiền án, tiền sử của từng cá nhân, xuất báo cáo thống kê theo từng địa bàn 

để từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời. Tăng hiệu quả quản lý và độ chính xác cho nguồn nhân lực 

phụ trách quản lý tội phạm, dễ dàng sử dụng, thao tác thuận tiện.
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PHẦN MỀM PROERP

PROERP là một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể 

doanh nghiệp. Điểm khác biệt cơ bản nhất của việc ứng 

dụng PROERP so với cách áp dụng nhiều phần mềm quản 

lý rời rạc khác là tính tích hợp. PROERP tự động hoá mọi 

khâu hoạt động trong một chu trình kinh doanh, giúp cho 

việc quản lý dễ dàng, thuận tiện hơn.

Khi sử dụng PROERP, các thông tin của Doanh nghiệp 

được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ 

cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, 

đối tác. Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn. Các 

phân hệ chính của PROERP (Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị mua hàng, Quản trị bán hàng, Quản 

trị kho, Quản trị sản xuất,  Tài chính kế toán, Quản trị nhân sự). Lợi ích khi doanh nghiệp dùng PROERP 

là: Các phòng ban phối hợp hoạt động hiệu quả, Thông tin quản trị đáng tin cậy, Giúp giảm lượng hàng 

tồn kho, Chuẩn hóa thông tin nhân sự, Tích hợp thông tin đặt hàng của khách hàng, Tăng hiệu suất sản 

xuất, Quy trình kinh doanh được xác định rõ ràng hơn.

TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

SẢN XUẤT
KHO BÃI

HẬU CẦN
VẬN 

CHUYỂN

QUẢN LÝ
NHÂN SỰ

QUẢN LÝ
KHÁCH 
HÀNG

QUẢN LÝ
DOANH 
NGHIỆP

CUNG 
ỨNG

BÁN 
HÀNG

SẢN PHẨM KHỐI
DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - eOFFICE

Hệ thống thuần Việt, tối ưu hoá các hoạt động cho các 

doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Xây dựng một môi trường 

cộng tác. Chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu 

mẫu. Hỗ trợ cấp quản lý điều hành và làm việc 

trực tuyến. Kết nối văn phòng, chi nhánh, cơ 

quan với nhau và làm việc từ xa. Tăng 

hiệu quả xử lý công việc, tiết 

kiệm thời gian và giảm 

chi phí.

GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giải quyết bài toán về tiếp thị trực tuyến cho các 

doanh nghiệp và tổ chức, đem lại sự tiện lợi cho 

người tiêu dùng và thúc đẩy nhu cầu mua hàng. 

Hệ thống mở, cho phép tích hợp với hệ thống 

ERP có sẵn để quản lý toàn diện các hoạt động 

trong doanh nghiệp. Quản lý và cập nhật được 

thực hiện tự động, chính xác.

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Giúp khách hàng tối ưu chi phí nhờ khả năng 

tích hợp linh hoạt khi được lựa chọn công nghệ, 

thiết bị, dịch vụ phù hợp. Tối ưu hóa nhu cầu sử 

dụng, giúp doanh nghiệp hoạch định và đầu tư 

theo từng giai đoạn hoặc phân hệ nghiệp vụ tùy 

vào khả năng, mức nhu cầu trong giai đoạn đó. 

Góp phần tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Chúng tôi hiện đã và đang cung cấp các giải 

pháp (Giải pháp máy chủ - lưu trữ cao cấp, hiệu 

năng cao). Giải pháp phân vùng và ảo hóa, giải 

pháp điện toán đám mây (Cloud Computing)... 

BẢO MẬT & AN TOÀN THÔNG TIN

Bảo mật hạ tầng mạng. Bảo mật hệ thống và 

người dùng cuối. Phòng chống virus, chống 

spam tổng thể. Giải pháp chống thất thoát dữ 

liệu (DLP). Tư vấn giải pháp an ninh mạng.
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DỊCH VỤ

THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG WEB 

Một website được thiết kế chuyên nghiệp, nội dung phong phú và trình 

bày bắt mắt người sử dụng là 3 trong số nhiều tiêu chí mà Nhật Cường 

Software đặc biệt chú trọng, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tối 

ưu cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên 

nghiệp tại Nhật Cường Software đã từng thiết kế và triển khai thành 

công nhiều Website uy tín, vận hành trơn tru và phục vụ đông đảo 

người dùng.

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư 

vấn dự án CNTT tại Việt Nam với đầy đủ hệ thống chứng 

chỉ cũng như các hợp đồng tư vấn với nhiều nhóm khách 

hàng khác nhau.

Các dịch vụ tư vấn của Nhật Cường Software bao gồm: 

Tư vấn chiến lược công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; 

Tư vấn và giám sát triển khai – quản lý dự án công nghệ 

thông tin; Tư vấn xây dựng chính sách công nghệ thông 

tin (IT Policy).

ĐỐI TÁC

Để cung cấp cho khách hàng những giải pháp đồng bộ, toàn diện và chất lượng, Nhật 

Cường Software đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với các hãng Công nghệ thông tin 

lớn trên thế giới như Microsoft, Oracle, Paloalto, F5… để ứng dụng và triển khai những 

công nghệ tiên tiến nhất cho khách hàng. 
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KHÁCH HÀNG

Nhắm tới sứ mệnh cung cấp những dịch vụ và giải pháp tối ưu nhất, đóng góp vào sự phát triển của ngành 

CNTT Việt Nam, cũng như sự phát triển của đất nước, Nhật Cường Software hiện đang tận tâm phục vụ 

hai khối khách hàng chính là: Khối chính phủ và Khối doanh nghiệp. Từ những cam kết chặt chẽ đi kèm tác 

phong làm việc chuyên nghiệp, Nhật Cường Software luôn nhận được sự tin tưởng của các khách hàng ở 

cả hai khối này.

KHEN THƯỞNG

Trong năm 2016, Nhật Cường Software đã vinh dự được trao Huân chương Lao động Hạng III, năm 2017 

Nhật Cường được trao tăng danh hiệu 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam (Top 50 ICT Vietnam). 

Đây không chỉ là niềm khích lệ kịp thời mà còn là động lực tiếp thêm sức mạnh để Nhật Cường Software 

phát triển mạnh mẽ trong tương lai sắp tới.

ỦY BAN NHÂN 
DÂN TP. HÀ NỘI

CÔNG AN
TP. HÀ NỘI

SỞ THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG

SỞ  Y TẾ
HÀ NỘI

SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HÀ NỘI

SỞ  TƯ PHÁP
HÀ NỘI

SỞ DU LỊCH
HÀ NỘI

SỞ VĂN HÓA THỂ 
THAO HÀ NỘI

SỞ CÔNG THƯƠNG
HÀ NỘI

VIETTEL STORE HOÀNG ANH GIA LAI SIÊU THỊ MINH HOA

SỞ LĐTB & XH
HÀ NỘI

SỞ QUY HOẠCH 
KIẾN TRÚC

QHKT

SỞ TÀI CHÍNH
HÀ NỘI

QUẢN LÝ
XUẤT NHẬP CẢNH

SỞ XÂY DỰNG SỞ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
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.

 Fax: 024-66 67 67 67
 Website:www.ncsoftware.net
 Youtube/nhatcuongsoftware

 Trụ sở chính: Tòa nhà HITTC, Tầng 17, Số 185 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
  Văn phòng HCM: Tòa nhà Kicotrans, Lầu 6, số 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tel: 024-66 67 67 67
 Email: contact@nhatcuong.com

 Facebook/nhatcuongsoftware

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NHẬT CƯỜNG


