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Lời Đầu Tiên
ENGMA xin gửi đến Quý Khách Hàng lời
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Trong những năm gần đây, việc ứng dụng
công nghệ vào hoạt động kinh doanh là
điều quan trọng và cần thiết cho sự sống
còn của doanh nghiệp. Nắm bắt được xu
hướng công nghệ và hiểu rõ nhu cầu của
từng doanh nghiệp, ENGMA đã có cơ hội
đồng hành cùng với rất nhiều doanh
nghiệp trên con đường công nghệ hóa của
họ ngay từ những bước đầu tiên.
Với năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ tư
vấn, thiết kế, lập trình, kiểm thử phần mềm
chúng tôi mong muốn được hợp tác và
đồng hành cùng Quý Khách Hàng trong
công cuộc đổi mới sáng tạo bằng cách sử
dụng công nghệ nhằm mục đích đem lại
hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn Quý
Khách Hàng tin tưởng và trao cơ hội cho
chúng tôi. Đồng thời cam kết cung cấp
dịch vụ chất lượng tốt nhằm đáp ứng nhu
cầu của Quý Khách Hàng.
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Mục tiêu - Phương châm hoạt động : WIN-WIN
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Mục tiêu
Hợp tác và đồng hành cùng doanh
nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số.

Phương châm
hoạt động :
WIN-WIN
“Hợp tác lâu dài, cả hai cùng thắng” là
kim chỉ nam trong quá trình làm việc
và hợp tác với khách hàng. Luôn đặt lợi
ích của khách hàng lên hàng đầu, và
mong muốn thể hiện bản chất 3T : “Tự
tin – Tôn trọng – Tin tưởng “
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Tại sao các bạn
chọn chúng tôi
Quy trình làm việc rõ ràng, chặt
chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và chất
lượng của sản phẩm

Đội ngũ tư vấn, phân tích yêu cầu
khách hàng có năng lực, giàu kinh
nghiệm, nắm bắt nhu cầu của
khách hàng

Đội ngũ thiết kế, lập trình giỏi,
thường xuyên cập nhật xu thế và
công nghệ mới

Đã thực hiện rất nhiều dự án
trong nhiều lĩnh vực : sàn thương
mại điện tử, giáo dục, ERP, bất
động sản, thực phẩm, phân bón …
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Chi phí đầu tư hợp lý, hiệu quả cao

Engma

Dịch
Vụ

Thiết kế APP MOBILE
(ANDROID & IOS)
Thiết kế app theo yêu cầu
Thiết kế app theo gói sẵn

Tư vấn triển khai
ERP ODOO
Tư vấn triển khai, đào tạo và
customize các modules của
phần mềm ERP ODOO

Thiết kế WEBSITE

Dịch vụ cho thuê
Server

Dịch vụ bảo hành
bảo trì phần mềm

Cung cấp sever theo
nhu cầu, tư vấn và triển
khai tích hợp server
Bảo hành, khắc phục sự
cố trong quá trình hoạt
động.

Bảo trì khắc phục sự cố kỹ
thuật, viết thêm chức năng
cho phần mềm theo nhu cầu,
(dành cho khách hàng sử
dụng dịch vụ của Engma, có
nhu cầu chỉnh sửa, nâng cấp
phần mềm)

Giải pháp IoT

Kiểm thử phần mềm

Tư vấn và phân tích

Tư vấn và phát triển giải
pháp IoT theo mục tiêu
riêng biệt lập trình ứng
dụng IoT.

Kiểm thử thủ công và tự
động các phần mềm
của khách hàng, đánh
giá chất lượng và dự trù
rủi ro.

Phân tích và thiết lập yêu cầu
kỹ thuật dự án (dành cho các
Star-up khi có ý tưởng)
Tư vấn áp dụng công nghệ
4.0 vào quy trình và vận hành
công ty. (dành cho công ty
muốn ứng dụng công nghệ
tăng hiệu quả kinh doanh).

Thiết kế Website chuyên
nghiệp,
chuẩn
SEO,
tương thích với thiết bị
di động, thân thiện.
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Đội
Ngũ

Nhiệt
tình
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Trách
nhiệm

Năng
lực

Sáng
tạo

Engma

Hơn 50+
Nhân sự

Developer Team
+ 30 nhân sự
• Java , Kotlin, Objective-C, Swift, React
Native, Flutter PHP,
ASP.NET, Python, NodeJS

R&D Team
+ 4 nhân sự
• AI
• IoT
• Blockchain

Design Team
+ 10 nhân sự
• Adobe Photoshop
• Adobe illustrator
• Just In Mind
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Test Team
+ 5 nhân sự
• Có kinh nghiệm
• Cẩn thận
• Siêng năng

Adminstration
+ 3 nhân sự
• Phụ trách vấn đề nhân sự
• Phụ trách marketing
• Phụ trách hành chính
và kế toán

Consultant
+ 10 nhân sự
• Có trình độ tư vấn và
trình độ kỹ thuật
• Có kinh nghiệm tư vấn
cho rất nhiều doanh
nghiệp trong và ngoài
nước
• Có tinh thần trách
nhiệm, làm việc hiệu quả

Engma

Engma Team

Welcome to ENGMA
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Quy Trình Làm Việc
Yêu Cầu
Khách Hàng

Phân Tích Yêu
Cầu (BA)

Báo Giá Và Ký
Hợp Đồng

1

2

3

HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG
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Bàn Giao
Khách & Họp
Final Dự Án

Test & Fix Bug

Triển Khai
Code

EngmaEngma
Proﬁle

Kế Hoạch Triển
Khai (PP)

Mock - up /
Design
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Kick off Dev
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Proﬁle

Đối Tác
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Dự Án Hoàn Thành
Một số ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau được chúng tôi
thiết kế và lập trình dựa trên ý tưởng của khách hàng.
Các bạn có thể scan QR code để download ứng dụng.

13

Engma

Hệ thống Felix
Tên dự án:
Felix
Mô tả
FELIX Là sàn thương mại điện tử B2B đầu tiên tại Việt Nam. Nơi thiết
lập và xây dựng hệ thống kênh phân phối giúp cho các doanh
nghiệp có cơ hội bán hàng và mở rộng sang thị trường quốc tế.
Ngoài ra Felix phát triển thêm nhiều lĩnh vực mới với các sản phẩm
dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo hiểm, tín dụng, chứng khoán…
hướng đến một hệ sinh thái Felix giàu tiềm năng mang lại hiệu quả
cho tất cả những người tham gia. Hiện Felix có mặt trên hai nền tảng
website và App mobile giúp người dùng thuận tiện trong việc thao
tác.
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Dịch vụ sữa chữa điện lạnh,
thiết bị điện tử, đồ gia dụng
Tên dự án:
B2X Care
Mô tả
Ứng dụng giúp kết nối khách hàng với đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp của công ty B2X.
Khách hàng dễ dàng đặt hẹn làm dịch vụ theo nhu cầu và được cập
nhật quá trình sữa chữa. Kỹ thuật viên tiếp nhận đơn và có thể tạo
các phát sinh trong quá trình sữa chữa một cách nhanh chóng. Về
phía công ty, ngoài việc quản lý khách hàng, nhân viên, chi phí dịch
vụ, tồn kho,… thì còn đánh giá được mức độ hài lòng của khách và
nhân viên sau từng dịch vụ.
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Hệ thống quản lý phân phối
Tên dự án:
Giao nhận văn bản MHG
Mô tả
Ứng dụng giúp các nhân viên quản lý văn bản giao nhận của mình,
đồng thời theo dõi doanh thu trong tháng. Ngoài ra, phía công ty sẽ
dễ dàng quản lý nhân viên, quản lý bảng giá, quản lý văn bản và
thống kê báo cáo.
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Hệ thống kinh doanh
dịch vụ online
Tên dự án:
Ipro
Mô tả
Ứng dụng cho phép khách hàng được xem những video đặc sắc
trong rất nhiều lĩnh vực. Khách hàng có thể thanh toán online để có
thể xem những video có yêu cầu tính phí. Bên cạnh đó, công ty có
thể quản lý được tài khoản, thống kê doanh thu, số lượng thành viên
tham gia. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép tạo mã khuyến mãi cho
các chương trình.
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Ứng dụng lấy ý kiến đóng góp
của nhân viên-phát triển bản thân
Tên dự án:
Grow
Mô tả
Ứng dụng cho phép hệ thống tạo ra những chủ đề để nhân viên
đóng góp ý kiến, đăng tải hình ảnh. Sau đó hệ thống thống kê số
lượng ý kiến, đánh giá sao cho các ý kiến. Bên cạnh đó, hệ thống còn
cho phép người vào xem những bài học phát triển bản thân, cài đặt
những thói quen nhắc nhở, theo dõi việc thực hiện các hoạt động
của user.
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Ứng dụng chăm sóc thú cưng
Tên dự án:
Petcare
Mô tả
Ứng dụng chăm sóc thú cưng toàn diện, nơi bạn có thể khám phá
các dịch vụ chăm sóc thú cưng uy tín tại Việt Nam như: Đặt lịch hẹn
khám chữa bệnh, dịch vụ tắm tỉa lông spa & grooming, khách sạn
thú cưng, tìm phòng khám thú y và dịch vụ thú y gần nhà trong một
nốt nhạc
Ngoài ra các bạn có thể mua các khóa học huấn luyện thú cưng, gọi
cấp cứu khẩn cấp khi cần chỉ với những thao tác đơn giản ngay trên
điện thoại của mình. Với App Pety care các bạn có thể tiếp cận các
dịch vụ chăm sóc thú cưng nhanh chóng và tiện lợi.
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Ứng dụng sàn Thương Mại Điện Tử
Tên dự án:
Janbee
Mô tả
JANBEE là app bán hàng mà đối tượng khách hàng là các cửa hàng
tạp hóa. Với mỗi vùng miền lựa chọn ở trên App được cấu hình một
mức giá khác nhau. Kèm theo đó là các chính sách khuyến mãi, chiết
khấu hấp dẫn. App Janbee giúp cho chủ cửa hàng tạp hóa có thể
theo dõi tình trạng đơn hàng, số tiền phải thanh toán, chương trình
khuyến mãi được áp dụng với cửa hàng một các nhanh chóng và
tiện lợi. Với khách hàng là công ty khi bán hàng trên App có thể
thống kê báo cáo, quản lý chăm sóc khách hàng mình được tốt hơn.
Đây là một app vô cùng hữu ích cho những ai muốn kinh doanh theo
hình thức phân phối hàng qua kênh truyền thống.
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Ứng dụng khai báo y tế
Tên dự án:
ME24
Mô tả
ME24 là app vô cùng hữu ích giúp doanh nghiệp kiểm soát tra, cứu
thông tin check in/check out của những đối tượng là tổ chức, cá
nhân, nhân viên vào ra công ty. App ME24 giúp cho người dùng và
bảo vệ thuận tiện tiết kiệm thời gian trong việc khai báo y tế và kiểm
soát phòng dịch tại công ty. Là chủ doanh nghiệp bạn yên tâm theo
dõi thống kê số lượng ra vào công ty, thông tin tiêm chủng, F0, của
các đối tượng.
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Hệ thống S-CRM
Tên dự án:
STS
Mô tả
STS là một hệ thống quản lý CRM nó tạo ra các công việc, ghi chú,
cuộc họp , cuộc gọi để nhằm quản lý tốt công việc. Ngoài ra STS còn
quản lý các contacts, các cơ hội, các tài khoản để giúp bộ máy vận
hành tốt nhất. Trong thời đại chuyển đổi số, vấn đề quản lý CRM luôn
được coi trọng và ngày càng chiếm phần quan trọng trong mỗi
doanh nghiệp.
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Hệ thống quản lý phân phối
Tên dự án:
Genta
Mô tả
Giải pháp hệ thống quản lý phân phối dành cho nhiều đối tượng như
khách hàng, giám đốc kinh doanh, trưởng vùng, nhân viên kinh
doanh.
Ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng đặt hàng và thanh toán, cập
nhật nhanh chóng công nợ và các chương trình khuyến mãi
Ngoài ra ứng dụng còn giúp công ty quản lý KPI, chấm công, lịch
trình di chuyển của nhân viên.

Và còn nhiều dự án khác...
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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ENGMA.
Địa chỉ: 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 8, Quận Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.engma.com.vn
Email: info@engma.com.vn

Fax: (++84) 283 997 7348
Điện thoại: (++84) 283 997 7249
(++84) 938 136 444 - Mr. Phong
(++84) 903 323 053 - Mrs. Châu
Fanpage: www.facebook.com/engma.com.vn

