
COMPANY PROFILECOMPANY PROFILE



LỜI MỞ ĐẦU
“Hyperlogy mong muốn trở thành một công ty giàu mạnh, liên tục cải tiến, sáng tạo, tầm nhìn  toàn cầu, hành động của công 
ty lớn nhưng cơ cấu nhỏ gọn, linh hoạt và năng động như một công ty nhỏ, góp sức xây dựng đất nước, mang lại cuộc sống 
thịnh vượng cho mọi thành viên.”

“Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức được năng lực tiềm ẩn và nâng khách hàng lên một tầm 
cao mới dựa trên sáng tạo công nghệ. Mọi hành động của chúng tôi đều hướng tới sứ mệnh này.”

Thông tin liên hệ
Tầng 4, tòa nhà 29T1, khu N05, Hoàng Đạo Thúy,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

+84 . 24 . 62695915
+84 . 24 . 62695917

info@hyperlogy.com 
www.hyperlogy.com



Thành lập và phát triển
Giá trị cốt lõi
Nguồn nhân lực
Lĩnh vực hoạt động
 Dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle và công nghệ thông tin
 Giải pháp tích hợp và cơ sở dữ liệu
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4
5
6
7
7
8
9
13
14
15



Thành lập năm 2003, tập trung vào cung cấp các giải pháp công nghệ 
thông tin, phát triển phần mềm và dịch vụ chuyên gia.

Chúng tôi đã có chỗ đứng vững chắc trong việc Tích hợp Hệ thống, 
Phát triển phần mềm, Dịch vụ Công nghệ thông tin cho các Tổ chức, 
Ngân hàng – Tài chính – Chính phủ, Viễn thông và các Doanh nghiệp 
lớn.

Đội ngũ cán bộ của chúng tôi có các chứng chỉ quốc tế như OCP, 
SCAE, MCSE, MCSA, CCSP, CCNP, CCNA, FCNSA, NACA, MVP…. Họ có 
kinh nghiệm thiết kế, tích hợp và triển khai dự án lớn cho các doanh 
nghiệp và ISP lớn của Việt Nam.

THÀNH LẬP

PHÁT TRIỂN&
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Trung thực, cởi mở, tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp

Đam mê công nghệ

Hành động có trách nhiệm đối với khách hàng, cổ đông, đối 
tác, đồng nghiệp và xã hội

Chủ động tìm kiếm, tạo ra, chấp nhận mọi thách thức để 
vượt qua

Luôn tự phê bình, hoàn thiện chính mình và trọng dụng 
nhân tài.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Đội ngũ cán bộ nhân viên Hyperlogy được tổ chức nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng. Mỗi nhân 
viên được đảm nhận những chức năng phù hợp với thế mạnh chuyên môn của mình để có điều kiện 
phát huy hết khả năng.

Các nhân viên được đào tạo chuyên sâu bởi nhiều hãng lớn trên thế giới, trên 90% 
nhân viên có trình độ đại học trở lên, 100% nhân viên bộ phận tích hợp hệ 
thống và 75% nhân  viên phát triển phần mềm có chứng chỉ quốc tế, 
nhiều người có nhiều hơn một bằng đại học hoặc một chứng 
chỉ nước ngoài, trên 90% có khả năng nói được ít nhất 
một ngoại ngữ.  

NGUỒN NHÂN LỰC
CHẤT LƯỢNG CAO
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DỊCH VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đội ngũ chuyên gia về cơ sở dữ liệu Oracle của chúng tôi có các chứng chỉ 
quốc tế của Oracle và nhiều năm kinh nghiệm đã thực hiện thành công và 
cung cấp dịch vụ chuyên gia hàng năm cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông hàng đầu tại Việt Nam. Giải pháp và dịch vụ cũng được cung cấp cho các 
công ty lớn trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và chuyển phát. Chúng tôi cung 
cấp các dịch vụ sau:
 Dịch vụ Cơ sở dữ liệu Oracle
 Vận hành/hỗ trợ ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin 
như bảo mật mạng, hệ thống truyền dẫn, hệ thống lưu 
trữ, giải pháp dữ liệu,…

Đội ngũ nhân viên Hyperlogy với kiến thức chuyên sâu về 
giải pháp của các đối tác và nhiều chứng chỉ của các 
hãng như Cisco, Juniper, Oracle, Sun Solaris, Fortinet, 
NetApp cùng bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn, lên kế 
hoạch và triển khai các dự án.

Điểm mạnh của Hyperlogy là sự hiểu biết của chúng tôi 
từ khâu thiết kế phần mềm, đưa ra các giải pháp tích hợp, 
bảo mật,… cho tới khâu phần cứng.

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
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PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Chúng tôi nghiên cứu và phát triển các chương 
trình ứng dụng dựa trên nền tảng các sản phẩm 
của ORACLE, IBM, MICROSOFT,…

Đội ngũ cán bộ có kiến thức sâu và luôn được đào 
tạo, cập nhật các công nghệ mới về .Net, XML, 
Java, Oracle Database Server, XMPP, SIP, Linux, 
Sun Solaris, Hibernate,…; Trong đó có nhiều người 
đã có chứng chỉ của IBM, Oracle và Microsoft.
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 Khách hàng khối ngân hàng và tài chính:
- Giải pháp Fraud detection ứng dụng Machine Learning
- Giải pháp Biểu mẫu điện tử (Smart Form)
- Internet Banking
- Cổng thông tin khối ngân hàng tài chính
- Business Intelligence

 Khối doanh nghiệp:
- Dịch vụ giá trị gia tăng
- Hệ thống phần mềm phục vụ doanh nghiệp CRM/ERP
- Cổng thông tin kinh doanh
- Business Intelligence

 Khối hành chính/dịch vụ công:
- Hệ thống đăng ký: Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Hệ 
thống quản lý bằng lái xe, Hệ thống quản lý chứng minh thư,…
- Cổng thông tin chính phủ
- Phần mềm phân tích dữ liệu kinh doanh (Business
Intelligence) 

 Phần mềm cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông:
- Hệ thống hỗ trợ vận hành: Hệ thống cung cấp dịch vụ viễn 
thông di động, cung cấp dịch vụ Internet,…
- Hệ thống quản lý tên miền hỗ trợ tiêu chuẩn EPP
- Hệ thống hỗ trợ kinh doanh: Hệ thống tính cước và hỗ trợ 
khách hàng, CRM, Hệ thống phân tích dữ liệu kinh doanh
(Business Intelligence)
- Các hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng có liên quan tới SMS, 
MMS, HLR, AUC, Mobile Apps,…; CDR Mediation.

Cấu trúc Hệ
thống đăng ký

kinh doanh

Đăng ký kinh doanh
trực tuyến

Dịch vụ
thông tin

Quản lý
báo cáo

Báo cáo điện tử

Thanh toán
điện tử

Hệ thống Đăng ký Điện tử - một phần của Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Chúng tôi đã tập trung phát triển và thành công nhiều dự án phần mềm trong các lĩnh vực:

SẢN PHẨM PHẦN MỀM
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HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC iHCM
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Ra mắt năm 2014, iHCM là phần mềm dịch vụ (Saas - so�ware as a service) được Hyperlogy 
nghiên cứu và phát triển dựa trên phương pháp quản trị theo mục tiêu. Đây là hệ thống quản 
trị nguồn nhân lực đầu tiên theo xu hướng hiện đại do Việt Nam phát triển với những tính năng 
hữu ích giúp các nhà lãnh đạo hoạch định quản trị nguồn nhân lực khoa học nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.

iHCM không chỉ dành cho tổ chức/doanh nghiệp lớn (Phiên bản Enterprise, Advanced) mà 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phiên bản Standard) đều có thể sử dụng phần mềm quản trị nhân 
sự iHCM với 11 modules xuyên suốt trong hệ thống bao gồm trung tâm nhân lực, mục tiêu & 
công việc, đánh giá, tuyển dụng, hội nhập, lương thưởng, phát triển nghề nghiệp, học tập & 
chia sẻ tri thức, cộng tác, phân tích nhân lực và kế hoạch nhân lực để đảm bảo hệ thống quản 
lý trơn tru hơn. 



App Store Google Play Windows

Bạn có thể dùng iHCM với mọi thiết bị sẵn có.
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Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ 
thông tin, vì thế chúng tôi quản lý và hoạt động theo những tiêu chuẩn 
và quy trình quốc tế: 

VẬN HÀNH THEO QUY TRÌNH &
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Chúng tôi được cấp chứng chỉ ISO 27001.

Bộ thư viện ITIL.

Tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001.

Mô hình Scrum được áp dụng trong các dự án phát triển phần 
mềm.
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Nhà cung cấp giải pháp hàng 
đầu:
- Giải pháp, phần mềm 
- Máy chủ , hệ thống lưu trữ

Nhà cung cấp giải pháp và 
phần mềm hàng đầu

Nhà cung cấp giải pháp hàng 
đầu:
- Cơ sở dữ liệu
- Middleware
- Dịch vụ

Nhà cung cấp hàng đầu dịch 
vụ Điện toán đám mây (cloud 

computing)

Nhà cung cấp giải pháp bảo 
mật hàng đầu:
- UTM firewall
- Thiết bị bảo mật cho hệ 
thống mail, chống thư rác
- Thiết bị bảo mật cho hệ 
thống web, database

Nhà cung cấp giải pháp bảo 
mật hàng đầu:
- Giải pháp bảo mật
- UTM firewall

Nhà cung cấp giải pháp phần 
mềm và bảo mật hàng đầu:
- Giải pháp bảo mật
- Giải pháp sao lưu dữ liệu

Nhà cung cấp các hệ thống 
phân phối nội dung hàng đầu:
- Phân phối nội dung, tăng 
tốc ứng dụng, cân bằng tải
- Bảo mật ở mức ứng dụng 
(application firewall)

Nhà cung cấp giải pháp lưu 
trữ hàng đầu:
- SAN, SAN cluster
- NAS, VTL
- Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi hợp tác với những nhà cung cấp phần cứng và phần mềm nổi tiếng trên thế giới 
nhằm phát triển những giải pháp tốt nhất, hiệu quả và hiện đại nhất.

ĐỐI TÁC
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KHÁCH HÀNG
Và DỰ ÁN TIÊU BIỂU

- Giải pháp SMART FORM triển 
khai trên toàn hệ thống

- Dịch vụ vận hành tối ưu và hỗ 
trợ cơ sở dữ liệu
- Giải pháp bảo mật ứng dụng 
web cho toàn bộ hệ thống thông 
tin chủ chốt

- Hệ thống tích hợp SMS phục vụ gửi SMS 
cho các khách hàng
- VISA - Hệ thống quản lý kết nối hơn 5 triệu 
thuê bao băng rộng

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO
HIỂM BƯU ĐIỆN

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG 
MOBIFONE
- Dịch vụ chuyên gia cho Oracle 
Database 
• Cluster, RAC, DataGuard
• Report, tunning

VIETTEL 
- Bảo mật, chống thư rác và virus 
cho hệ thống thư điện tử của Tập 
đoàn Viettel và khách hàng
- Hệ thống firewall cho mạng VAS và 
DCN

- Dịch vụ vận hành tối ưu và hỗ trợ 
cơ sở dữ liệu Oracle

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
- Xây dựng hệ thống truyền hình trực 
tuyến dựa trên tiêu chuẩn MPEG4-H264, 
công nghệ Portal
- Hệ thống firewall bảo mật cho Đài và kết 
nối VPN cho các văn phòng chi nhánh

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Hệ thống đăng ký, quản lý và 
thu phí tên miền

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

- Hệ thống đăng ký kinh doanh 
quốc gia

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP
QUỐC

Danh sách một số khách hàng và dự án tiêu biểu đã triển khai thành công

15



TRỤ SỞ HYPERLOGY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Khu N05, Phố Hoàng Đạo Thúy,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Phone
Email
Website

(+84-24) 62695915
info@hyperlogy.com
hyperlogy.com


