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NHÂN SỰ

Bộ phận
BA và QC

Bộ phận
sản xuất phần mềm

Bộ phận hạ tầng
công nghệ thông tin

Bộ phận nghiên cứu
và phát triển sản
phẩm mới: IoT, AI...TAKAS TECHNOLOGY luôn cập nhật các

giải pháp công nghệ mới, tiên tiến trên thế
giới, xây dựng hệ sinh thái số phù hợp với
thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp
tuỳ theo đặc thù ngành, giúp doanh nghiệp
nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí
và nguồn lực. 

Với số lượng hơn 100 nhân sự với các chuyên môn:
phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm
và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng
công nghệ tiên tiến nhất.



Bộ phận
BA và QC

Bộ phận hạ tầng
công nghệ thông tin

Bộ phận
sản xuất phần mềm

Bộ phận nghiên cứu
và phát triển sản
phẩm mới: IoT, AI...

TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT

Sản phẩm
mang tới khách hàng 

là phù hợp nhất

Giá trị
khách hàng nhận
được là lớn nhất

Dịch vụ
khách hàng nhận 
được là tốt nhất

TAKAS tổ chức sản xuất tại các bộ phận chuyên biệt. Mỗi bộ
phận sẽ đảm nhận một công đoạn của quá trình sản xuất. Sự
chuyên nghiệp hóa sẽ giúp các sản phẩm của TAKAS luôn đáp
ứng tiến độ và chất lượng đã cam kết với khách hàng.

TAKAS KHẲNG ĐỊNH VÀ CAM KẾT

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC SẢN XUẤT & CÔNG NGHỆ

Sở hữu những nhân lực có trình độ chuyên môn cao có
khả năng nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới
tiên tiến vào trong phát triển sản phẩm. 
Đội ngũ BA luôn đưa ra phương án sát nhất với nhu cầu
của khách hàng.
Đội ngũ QC luôn làm việc với tinh thần kỉ luật cao nhất
và chỉ đưa ra những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đã
định.

Áp dụng công nghệ phát triển phần mềm tiên tiến và phù
hợp nhất để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Phụ
thuộc vào tiêu chí và đặc thù riêng của từng doanh nghiệp,
TAKAS tư vấn và cung cấp đa dạng mô hình cho việc xây
dựng quy trình phát triển phần mềm.

Đội ngũ nghiên cứu trình độ cao tập trung phát triển giải
pháp, dịch vụ chuyển đổi số trên xu hướng công nghệ như
AI, Big Data, BlockChain, Cloud, v.v.

Dịch vụ thông suốt và hỗ trợ 24/7
Bảo mật cấp độ 3 
Sao lưu định kỳ 100%

Quý doanh nghiệp sử dụng hạ tầng của TAKAS luôn được
cam kết với các tiêu chí: 

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ PHẬN BA VÀ QC

BỘ PHẬN SẢN XUẤT PHẦN MỀM

BỘ PHẬN HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Data 
source 1

DATA WAREHOUSE

Dashboard Báo cáo Quản trị
thông minh (BI)

DATA WAREHOUSE ĐẾN TỪ TAKAS

CSDL quan hệ để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Giải pháp ELT (Extract/ Load/ Transform)
để chuẩn bị dữ liệu cho phân tích.
Khả năng phân tích thống kê, báo cáo và
khai thác dữ liệu.
Các công cụ phân tích khách hàng để trực
quan hóa và trình bày dữ liệu cho DN.
Các ứng dụng phân tích khác, phức tạp hơn
tạo ra thông tin có thể hành động bằng
cách áp dụng khoa học dữ liệu và thuật
toán trí tuệ nhân tạo AI
Các tính năng đồ thị và không gian cho
phép nhiều loại phân tích dữ liệu hơn trên
quy mô lớn.

Với Data Warehouse của TAKAS, DN của bạn
sẽ phát huy hết nguồn lực từ dữ liệu:
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Data 
source 2

Data 
source 3

Chúng tôi hiểu rằng DN cần một góc nhìn toàn diện về quản trị, phân tích và hỗ trợ ra các quyết định chiến lược,
chính vì vậy việc xây dựng hồ sơ dữ liệu là vô giá và vô cùng cần thiết. 



Công cụ quản lý quy trình kinh doanh mang tính chiến lược, là công cụ mạnh
mẽ giúp quản lý thông tin tổng quát và phát huy tiềm năng doanh nghiệp.

CÁC TÍNH NĂNG TAKAS ERP

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
VÀ ĐỐI TÁC (CRM) 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ
(HRM) 

QUẢN LÝ MUA HÀNG QUẢN LÝ TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH 

QUẢN LÝ CHI PHÍ 

QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUẢN LÝ KHO QUẢN LÝ THU - CHI

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ 
TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

TAKAS ERP

Xem thêm tại
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BÁN HÀNG

TAKAS ERP SẼ
THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN 

Tổng hợp kết quả và dữ liệu
để dự đoán và phân tích tương
lai.
Mang đến cái nhìn tổng quan
và chân thật giúp ra quyết
định kịp thời, phù hợp.

DỰ BÁO

Tổ chức và phân bổ nguồn lực
Ngăn ngừa những trường hợp
ảnh hưởng xấu đến DN.
Tận dụng tối đa cơ hội và kết
quả đến từ dự báo.

HOẠCH ĐỊNH

Dữ liệu tổng thể tập trung,
phân loại theo phòng ban,
chức năng,... cập nhật theo
thời gian thực.
Dễ dàng theo dõi doanh số và
chỉ tiêu KPIs.

ĐIỀU HÀNH

Quản lý, kiểm soát thông tin 
tài chính/hàng hoá/nhân sự/...
Hạn chế sai sót về mặt dữ liệu
Đối chiếu công việc sau khi ra 
quyết định điều hành. 

GIÁM SÁT

Nền tảng quản trị phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn
Xây dựng ERP với các tiện ích riêng theo yêu cầu đặc thù lĩnh vực, ngành nghề



KẾT NỐI LIÊN THÔNG
CÁC BỘ PHẬN VÀ

SẢN PHẨM ĐƠN LẺ

MANG LẠI
MỘT TRẢI NGHIỆM

TÍCH CỰC &
XUYÊN SUỐT

ẢNH HƯỞNG
TÍCH CỰC ĐẾN

HÀNH VI TIÊU DÙNG

TĂNG TRƯỞNG
DOANH THU 

VÀ LỢI NHUẬN

Sự hài lòng và gắn kết của
khách hàng mang lại cho
doanh nghiệp lợi thế cạnh
tranh và giá trị cao hơn

Marketing

Bán hàng

CSKH

Thanh toán

Mua sắm

Gắn kết

Giới thiệu

Chấp nhận giá cả

Cá nhân hóa

Rõ ràng, cụ thể

Phương thức thuận tiện

Kịp thời

TAKAS CRM

Quản lý quan hệ khách hàng là công cụ giúp các doanh nghiệp tối ưu việc tiếp cận và khai
thác khách hàng tiềm năng, xây dựng mối liên kết bền vững, gia tăng sự hài lòng của khách
hàng với doanh nghiệp. 

Xem thêm tại
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TAKAS CRM KIỂM SOÁT TỐI ƯU KHÁCH HÀNG
Thu hút khách hàng tiềm năng, duy trì sự yêu thích, tăng lòng trung thành

với doanh nghiệp và mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp

Tối ưu hóa hoạt động Marketing

Hệ thống quản lý chiến dịch rõ ràng, dễ dàng
theo dõi các chỉ số chuyển đổi từng chiến dịch, tối
ưu chi phí Marketing.

Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi khách hàng
tiềm năng

Phân tích, phân loại khách hàng nhằm nắm bắt
nhu cầu khách hàng tiềm năng, giữ chân và ra
quyết định chuyển đổi khách hàng qua từng điểm
chạm (bán hàng) chính xác, hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Giữ liên lạc với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng.
Tự động phân bổ công việc cho nhân viên, tăng
tốc xử lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Xây dựng CRM với các tiện ích riêng theo yêu cầu 
đặc thù lĩnh vực, ngành nghề của từng Doanh nghiệp

ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA TAKAS CRM



Quản trị nguồn nhân lực toàn diện dành cho doanh nghiệp, dễ dàng quản lý hàng ngàn
nhân sự, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng và chính xác các nghiệp vụ quản trị liên quan.

Thu hút, sàng lọc ứng
viên từ đa kênh, tạo sự
chuyên nghiệp tối đa cho
quy trình tuyển dụng của
doanh nghiệp.

TUYỂN DỤNG

Quản lý dữ liệu tập
trung, số hóa tất cả thủ
tục nhân sự nhằm thay
thế hoàn toàn công tác
giấy tờ.

THÔNG TIN
NHÂN SỰ

Quản lý chấm công, tính
lương linh hoạt và điện
tử hóa đầy đủ thủ tục
BHXH, Thuế TNCN theo
quy định của nhà nước.

C&B: PHÚC LỢI
& ĐÃI NGỘ

Xây dựng khung năng lực,
đánh giá nhân sự khách
quan làm căn cứ hoạch
định, xây dựng chế độ đãi
ngộ minh bạch.

ĐÁNH GIÁ
NHÂN SỰ

Lập kế hoạch, tổ chức
đào tạo và quản lý công
tác học – thi của nhân
viên tập trung, khoa học.

ĐÀO TẠO &
PHÁT TRIỂN

TAKAS HRM

Xem thêm tại
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ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU
Phần mềm quản lý nhân sự liên thông dữ liệu
giữa các ứng dụng, tiết kiệm thời gian nhập
liệu, tăng hiệu quả công việc.

QUẢN LÝ MỌI LÚC MỌI NƠI
Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự trên mọi
thiết bị, tiện lợi làm việc từ xa.

BÁO CÁO TRỰC QUAN
Hệ thống Báo cáo quản trị thông minh (BI)
phân tích tối ưu nguồn dữ liệu, hỗ trợ ra quyết
định kịp thời, chính xác

TỰ ĐỘNG HÓA NGHIỆP VỤ
Tự động tổng hợp công, tính lương và lưu trữ
thông tin hồ sơ nhân viên.

Dễ dàng quản lý hàng ngàn nhân sự

ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA TAKAS HRM



GIAO DIỆN ĐỘC QUYỀN,
TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT

TAKAS cung cấp giải pháp thiết kế
website cao cấp, trọn gói với giao diện
nổi bật, độc quyền với tính năng riêng
theo yêu cầu, giúp doanh nghiệp định vị
và tạo dựng nhận diện thương hiệu trên
thị trường.

THIẾT KẾ WEBSITE
CHUYÊN NGHIỆP, CHUẨN SEO

Không chỉ đáp ứng về mặt giao diện,
các chuyên gia thiết kế website của
TAKAS còn tích hợp các yếu tố kỹ thuật
chuẩn SEO khi thiết kế website theo yêu
cầu cho doanh nghiệp từ code web, tốc
độ website, ...

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI,
THÔNG MINH

Thiết kế website cao cấp, chuyên nghiệp,
trọn gói theo yêu cầu với công nghệ hiện
đại, tương thích với toàn bộ các thiết bị di
động, trình duyệt... giúp doanh nghiệp dễ
dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng.

THÔNG TIN 
AN TOÀN - BẢO MẬT

Website thiết kế tại TAKAS được đảm
bảo các tiêu chuẩn bảo mật: hệ thống
quản lý an toàn thông tin, quy tắc thực
hành quản lý an toàn thông tin, quản lý
rủi ro an toàn thông tin, kỹ thuật.

THIẾT KẾ WEBSITE

Xem thêm tại
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DOANH NGHIỆP
KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

Điều kiện tiên quyết để khẳng định uy
tín bộ mặt thương hiệu của doanh
nghiệp trên chặng đường chuyển đổi
số 4.0

BÙNG NỔ
DOANH THU BÁN HÀNG

Nền tảng vững chắc để tối đa hóa
doanh số bán hàng trên thị trường
trực tuyến.

TỐI ƯU CHI PHÍ
MARKETING 

Tối ưu chi phí Marketing và nguồn
lực của doanh nghiệp, đo lường và
hỗ trợ đưa ra quyết định phù hợp.

THIẾT KẾ WEBSITE TẠI TAKAS LÀ TIỀN ĐỀ ĐỂ....

XÂY DỰNG HỒ SƠ
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Cơ sở bền vững để xây dựng nên hồ
sơ khách hàng tiềm năng giúp doanh
nghiệp dễ dàng chuyển đổi thành
công.



MÃ NGUỒN TỐI ƯU
MÁY CHỦ CAO CẤP

Sử dụng các công nghệ lập trình ổn
định và tân tiến. Kinh nghiệm tối ưu ứng
dụng lâu năm, khả năng phát triển dài
hạn. Sử dụng máy chủ dữ liệu nội bộ

TƯƠNG THÍCH
ĐA NỀN TẢNG

Luôn luôn cập nhật công nghệ mới nhất
trong thiết kế app, dễ dàng đồng bộ và
tương thích đa nền tảng.

TRẢI NGHIỆM
VƯỢT TRỘI

Tự động sao lưu dữ liệu thường xuyên,
bảo mật hệ thống và dữ liệu người dùng.
Tuỳ biến tính năng theo nhu cầu doanh
nghiệp.

THIẾT KẾ
ẤN TƯỢNG

Am hiểu hành vi người dùng trong lĩnh
vực bán hàng, thiết kế UI/UX giao diện
mobile app theo phong cách thiết kế
phẳng, đơn giản nhưng ấn tượng và
hiệu quả.

THIẾT KẾ APP MOBILE

Chuyển đổi số nhanh và hiệu quả hơn với các ứng dụng di
động thế hệ mới, theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với
Doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm tại
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Thiết kế App doanh nghiệp

Ứng dụng mobile app doanh nghiệp
là ứng dụng thiết kế giúp doanh
nghiệp phát triển gia tăng doanh thu
bán hàng hay tỷ lệ đăng ký dịch vụ.

Thiết kế App giáo dục

Viết app mobile chuyên về giáo dục
trực tuyến. Thuận tiện đào tạo trực
tuyến trên ứng dụng di động mọi lúc,
mọi nơi.

Thiết kế App du lịch

Ngành du lịch là ngành phát triển và
cạnh tranh cao, ứng dụng mobile app
du lịch giúp tạo ra ưu thế cạnh tranh
với các đối thủ và gia tăng lợi nhuận.

Thiết kế App bán hàng

Ứng dụng giúp doanh nghiệp kinh
doanh sản phẩm với nhiều điểm
bán thuận lợi phát triển doanh số, 
 tối ưu quy trình quản lý và chăm
sóc khách hàng.

Thiết kế App E-commerce
App bán hàng thương mại điện tử
thu hút khách hàng mua sắm trực
tuyến, tiết kiệm chi phí truyền thông
đem lại hiệu quả cao.

Thiết kế App giao hàng

Giúp khách hàng dễ dàng đăng ký
dịch vụ vận chuyển - giao hàng,
theo dõi trạng thái đơn hàng.

THIẾT KẾ APP MOBILE PHÙ HỢP



Khả năng truy cập nhanh chóng, đơn giản hóa quá trình triển
khai và tối ưu hóa cho từng môi trường CNTT cũng như đặc
điểm và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Tiết kiệm chi phí đầu tư cho nhân sự phụ trách hệ thống CNTT.

Cảnh báo sớm về các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến bảo mật
hệ thống và giúp hoạt động kinh doanh của khách hàng đạt
được hiệu quả cao nhất với hệ thống đáng tin cậy nhất.

Giúp khách hàng đầu tư cho lĩnh vực CNTT một cách chiến
lược, hiểu rõ về các thách thức phải đương đầu với sự cam kết
đồng hành lâu dài của TAKAS.

DỊCH VỤ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Xem thêm tại
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BẢO TRÌ

Bảo trì wifi đảm bảo ổn định, tín 
hiệu tốt.
Bảo trì camera đảm bảo hoạt 
động tốt.
Bảo trì mạng/mạng nội bộ.
Bảo trì hệ thống.
Bảo trì server.
Bảo trì máy tính (PC)
Kiểm tra hệ thống backup dữ liệu.

TRIỂN KHAI

Xây dựng hệ thống helpdesk
doanh nghiệp.
Triển khai mô hình hạ tầng và
hệ thống.
Xây dựng hệ thống mạng
doanh nghiệp.
Xây dựng và lắp đặt camera.
Triển khai, cài đặt phần mềm. 
Tư vấn bảo mật doanh nghiệp.

AN TOÀN – BẢO MẬT

Thiết lập, cài đặt các chính sách
(policies) cho server, máy tính.
Chống virus, malware, hack.
Chống thất thoát dữ liệu, 

Chống DDoS.
      backup dữ liệu.

TỐI ƯU

Tối ưu mạng & hệ thống máy
tính, server, camera, wifi.
Khắc phục lỗi phần mềm.

Tư vấn thiết kế mô hình Cloud
Server.
Tư vấn chuyển đổi hạ tầng
máy chủ lên Cloud.
Triển khai hệ thống backup
toàn hệ thống (Real-time).

CLOUD

DỊCH VỤ HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN DIỆN 
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