GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ
Ứng dụng Toàn cầu (Hyperlogy Corporation)

LỜI MỞ ĐẦU
TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

“Hyperlogy mong muốn trở thành
một công ty giàu mạnh; liên tục
đổi mới sáng tạo; hành động
nhanh; cơ cấu tinh gọn, linh hoạt
và năng động; 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.”
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THÀNH LẬP và PHÁT TRIỂN
Thành lập năm 2003, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công
nghệ Ứng dụng Toàn cầu (Hyperlogy) thực sự tự hào khi đã xây
dựng và phát triển được một hệ sinh thái tổng thể cung cấp các
giải pháp công nghệ thông tin, ứng dụng nhiều công nghệ cao và
tiên tiến nhất trên thế giới để đem lại những sản phẩm, dịch vụ có
giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Hyperlogy đã trở thành thương hiệu có uy tín hàng đầu, được bảo
chứng bởi nhiều khách hàng là các tổ chức/doanh nghiệp lớn
thuộc nhiều lĩnh vực như: Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng
khoán, Viễn thông, khối Dịch vụ công và nhiều tập đoàn, doanh
nghiệp lớn trên cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Trung thực, cởi mở, tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp
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Đam mê công nghệ
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Hành động có trách nhiệm đối với khách hàng, cổ đông, đối tác,
đồng nghiệp và xã hội

04

Chủ động tìm kiếm, tạo ra, chấp nhận mọi thách thức để vượt qua
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Luôn tự phê bình, hoàn thiện chính mình và trọng dụng nhân tài

www.hyperlogy.com/vi/

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1

Data Analytics - Phân tích Dữ liệu

Hyperlogy giúp doanh nghiệp từ việc tư vấn, thiết kế & triển khai hạ tầng
dữ liệu cho đến việc thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra
nhận định, dự đoán xu hướng hoạt động của tương lai. Giải pháp giúp tối
ưu hoạt động điều hành, hiểu chân dung khách hàng và mang đến góc
nhìn về tình hình kinh doanh cho doanh nghiệp.
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NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
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.
Để làm được việc này, chúng tôi coi trọng việc gìn giữ và phát triển đội ngũ
nhân viên chất lượng, công ty cũng coi trọng việc hợp tác với các hãng
công nghệ thế giới như Microsoft, Google, IBM, RedHat, Oracle, Cisco,
NetApp, VMWare, CheckPoint,… Các nhân viên được đào tạo chuyên sâu
bởi nhiều hãng lớn trên thế giới, 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, chi phí đào
tạo hàng năm được công ty đài thọ.

Software Development - Phát triển Phần mềm

Ứng dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến, Hyperlogy xây dựng cho các
doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng, Viễn Thông và Chính
phủ điện tử các giải pháp phức tạp, có quy mô lớn, vận hành 24/7 giúp
doanh nghiệp đột phá, nâng cao hiệu quả trong tiến trình chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, hệ sinh thái sản phẩm eBS cung cấp các giải pháp quản trị nội
bộ doanh nghiệp và tương tác với khách hàng một cách khoa học, hiện đại
đã được ứng dụng rộng rãi với hàng chục ngàn người dùng doanh nghiệp
trên khắp các lĩnh vực.
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Integration Solutions - Giải pháp Tích hợp

Chúng tôi cung cấp giải pháp tích hợp cho các khách hàng tổ chức/doanh
nghiệp hàng đầu, từ những hệ thống chạy song hành ở nhiều lớp khác
nhau, giải pháp backup hệ thống, giải pháp DR site bảo vệ dữ liệu hệ thống
trong các trường hợp thảm họa, cho đến các hệ thống bảo vệ nhiều lớp từ
mức mạng cho tới mức ứng dụng.

Đội ngũ cán bộ của chúng tôi có các chứng chỉ quốc tế như OCP, SCAE,
MCSE, MCSA, CCSP, CCNP, CCNA, FCNSA, NACA, MVP… Hyperlogy có đội
ngũ với trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thiết kế, tích hợp và triển
khai dự án lớn cho các doanh nghiệp và ISP lớn của Việt Nam.
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SẢN PHẨM và GIẢI PHÁP
Khối Hành chính - Dịch vụ công

1.

Hệ sinh thái chính phủ số SMART DIGITAL GOVERNMENT, bao gồm cácphần
mềm/giải pháp tích hợp:
Giải pháp Nhận diện công dân điện tử
Tự động hoá dịch vụ hành chính công với những tính năng ưu việt giúp
các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu
các bước xử lý thủ công, liên thông nhiều hệ thống, số hoá tài liệu
Bên cạnh đó, SMART DIGITAL GOVERNMENT cũng cung cấp các giải
pháp tự động phân luồng phục vụ, nâng cao trải nghiệm của người dân
giúp họ đánh giá chất lượng phục vụ kịp thời khi làm thủ tục hành chính
Hệ thống đăng ký: Đăng ký kinh doanh quốc gia, Đăng ký giấy
phép lái xe, Hệ thống quản lý nhân khẩu, Hệ thống một cửa,...
Cổng thông tin điện tử khối hành chính/dịch vụ công
Hệ thống hỗ trợ, tổ chức họp
Business Intelligence

2.

Khối Tài chính - Ngân hàng
Hệ sinh thái ngân hàng số SMART DIGITAL BANK cung cấp nhiều giải pháp số
giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính tối ưu chi phí và nguồn lực, nâng cao
hiệu quả, hỗ trợ chuyển đổi số thông qua đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công
nghệ hiện đại.
Các thành phần chính: SMART FORM nền tảng phần mềm hợp nhất giao dịch
đa kênh (Trực tuyến trên Internet, Giao dịch tại quầy với sự hỗ trợ của Smart
eKYC, Khách hàng tự phục vụ – Smart Self Service, Ngân hàng tự động – Smart
Auto Bank, Ứng dụng bên thứ ba,…), SMART BOOKING, SMART RM, và nhiều giải
pháp nổi trội khác.
Internet Banking
Các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), máy học
(Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data) vào ngân hàng, tài chính, bảo
hiểm như:
Xếp hạng tín dụng (Credit Scoring)
Phân tích rủi ro (Risk Analytics)
Phát hiện gian lận (Fraud Detection)
Bán chéo (Cross-Sell)
...
Cổng thông tin điện tử khối ngân hàng/tài
chính (Hỗ trợ tích hợp qua ESB tới các hệ
thống khác như CRM, Core Banking,…)
Business Intelligence
Kiosk tự động
Smart ID
Smart Self Service
Smart Autobank
Smart RM

Smart Form

Giải pháp tự phục vụ
ngoài quầy

Giao dịch tập trung

Smart Booking
Đặt lịch trực tuyến

Smart eKYC

Nhận diện sớm khách hàng

Smart Self Service
Trạm tự phục vụ
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SMART
DIGITAL
BANK

Online eKYC

Nhận diện khách hàng
trực tuyến
API

Smart API

Kết nối bên thứ 3

Smart Auto Bank

Ngân hàng tự động
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3.

Khối Viễn thông

4. Sản phẩm nền

Các hệ thống OSS: Hệ thống quản lý SIM số cho nhà cung cấp dịch vụ di
động, Hệ thống quản lý thiết lập thuê bao cho nhà cung cấp dịch vụ
Internet ISP

Smart eKYC Platform - Nền tảng định danh điện tử, được ứng dụng để hỗ
trợ các tổ chức định danh và xác thực điện tử, ứng dụng Biometric và
Deep Learning

Hệ thống tính cước và hỗ trợ khách hàng
Hệ thống quản lý tên miền hỗ trợ tiêu chuẩn EPP
Business Intelligence
Các hệ thống giá trị gia tăng có liên quan tới SMS, MMS, HLR, AUC,
Mobile application,…; CDR Mediation

Smart Form - Nền tảng phần mềm hợp nhất giao dịch đa kênh, giúp giảm
thời gian thực hiện giao dịch, tăng năng suất xử lý hồ sơ, đem lại trải
nghiệm tốt và liền mạch cho khách hàng
5.

Khối doanh nghiệp

Cổng dịch vụ đám mây công cộng (Public Cloud Portal) phục vụ
các nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây – IaaS

Phần mềm quản trị doanh nghiệp eBS (e-Business Suite)

Giải pháp nhận diện khách hàng, khách hàng tự phục vụ cho các
nhà mạng viễn thông

Cổng thông tin điện tử

Phần mềm phục vụ doanh nghiệp CRM/ERP

Cổng dịch vụ đám mây riêng (Private Cloud Portal) phục vụ quản
trị hạ tầng điện toán đám mây doanh nghiệp

Kiosk bán SIM tự động
6.

Mảng Bán lẻ
Kiosk bán hàng tự động Smart Vending Machine
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PHẦN MỀM QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP eBS

VẬN HÀNH THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
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:
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

Từ năm 2014, Hyperlogy cho ra mắt Giải pháp
phần mềm hoàn chỉnh số 1 Việt Nam về quản trị
mục tiêu iHCM. Đây là nền tảng để xây dựng eBS
(e-Business Suite, eB Suite) - Hệ sinh thái phần
mềm Quản trị doanh nghiệp toàn diện theo xu
hướng hiện đại, là giải pháp công nghệ số Make in
Vietnam, do người Việt Nam phát triển và hoàn
toàn làm chủ công nghệ. Nhiều tính năng hữu ích
trên phần mềm eBS đã giúp tiết kiệm chi phí, gia
tăng hiệu suất công việc, tối ưu vận hành doanh
nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ
chuyển đổi số cho hàng nghìn tổ chức, doanh
nghiệp Việt Nam.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

TỈNH HẢI DƯƠNG, QUẢNG NGÃI, VĨNH PHÚC,
THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG BÌNH, LÀO CAI,
QUẢNG TRỊ, BẮC KẠN, LAI CHÂU,...

CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN
LIÊN HỢP QUỐC

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM

CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÀI TRUYỀN HÌNH
KỸ THUẬT SỐ VTC

VIVA REPUBLICA Co., Ltd.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG
QUÂN ĐỘI VIETTEL

CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN LIỆU
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY
VIỄN THÔNG MOBIFONE

TỔNG CÔNG TY
VIỄN THÔNG MOBIFONE

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

www.hyperlogy.com/vi/

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TRỰC THĂNG MIỀN NAM
(Chi nhánh Tổng công ty
Trực thăng Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN FOOD

TRUNG TÂM
INTERNET VIỆT NAM

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHIỆP
(Becamex IDC Corp)

BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT
ĐÔ THỊ HÀ NỘI

TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

www.hyperlogy.com/vi/
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ĐỐI TÁC
“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.”
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU
(HYPERLOGY CORPORATION)

TRỤ SỞ
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: 024.3395.5588
Email: info@hyperlogy.com
Website: www.hyperlogy.com/vi/

www.ebsuite.vn

www.ihcm.vn

www.smartvendingmachines.net/vi/

