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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Khách Hàng!
Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công

- Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc

Nghệ FSI xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe

2015

và lời chào trân trọng nhất.

- Doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội Vàng 2015 do hiệp hội

Thành lập vào ngày 6/11/2007, trải qua nhiều năm

doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng

xây dựng và phát triển, FSI vẫn luôn trung thành với sứ

- Đạt chứng nhận an ninh thông tin ISO/IEC 27001:

mệnh: Nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp công nghệ
tiên tiến trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
để cung cấp cho khách hàng các giải pháp CNTT thông
minh, phù hợp với thực tế và mang lại giá trị, hiệu quả
cao cho khách hàng.
Với giá trị cốt lõi: công nghệ đổi mới, tận tâm, uy tín,

2013 và chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:
2015 được chứng nhận bởi DAS - Vương quốc Anh
- Phần mềm quản trị tài liệu DocPro - Đạt danh hiệu Sao
Khuê 2016
- Nhà phân phối chính thức của các hãng scan Plustek,

chia sẻ và hợp tác, cùng văn hóa FSI: luôn quan tâm

Rowe, SMA, LMI, Kodak, Fujitsu, Canon, HP…

chia sẻ, thấu hiểu, tin tưởng kết hợp hài hòa giữa lợi ích

- Đối tác của các hãng công nghệ lớn trên toàn cầu

của mỗi cá nhân với tập thể cũng như giữa công ty với

như: IBM, Dell, Cisco, Oracle, Microsoft, Symantec,

khách hàng, đã giúp cho FSI gặt hái được những thành

Juniper, HP…

công ban đầu:

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động của mình, toàn

- Top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu tại

thể nhân viên công ty FSI luôn tâm niệm và làm việc theo

Việt Nam 2016 do hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT
Việt Nam trao tặng
- Doanh nhân trẻ thủ đô tiêu biểu 2016 do hiệp hội
Doanh nghiệp trẻ Hà Nội kết hợp với hội Liên hiệp thanh

đúng phương châm, cam kết đã đề ra: Không ngừng học
hỏi, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm
dịch vụ nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

niên thành phố Hà Nội trao tặng
- Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2016

Với tôn chỉ: Hết lòng vì sự thành công và hài lòng của
khách hàng, cùng với đội ngũ nhân sự xuất sắc, quy trình
làm việc chuyên nghiệp, các tiêu chuẩn kiểm soát chất
lượng nghiêm ngặt và năng lực nghiên cứu phát triển vượt
trội, FSI đang ngày đêm không ngừng đổi mới hoàn thiện
hướng đến mục tiêu: “Xây dựng FSI trở thành đơn vị có
thương hiệu trên thị trường quốc tế về lĩnh vực số hóa tài
liệu và dịch vụ BPO vào năm 2020 ”
FSI rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng!
Trân trọng!
CÔNG TY CP ĐTTM VÀ PTCN FSI
Ông Nguyễn Khoa Bảo - Chủ tịch HĐQT
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN



Gold Partner các sản phẩm,

giải pháp của HP



2011

Gold Partner và Trung

tâm bảo hành ủy quyền
các sản phẩm Canon

2010

2009


Gold Partner máy scan

Kodak

2008
2007
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Thành lập công ty
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Đại lý phân phối chính thức các

sản phẩm Canon, HP, Epson…



2012

Nhà phân phối độc



quyền máy scan

phần mềm quản trị tài liệu

chuyên dụng

Docpro tích hợp công

Plustek

Phát triển thành công

nghệ nhận dạng Tiếng Việt

2013

Nhà phân phối độc quyền máy scan khổ lớn Rowe



(Đức) tại khu vực Đông Dương

2014

Nhà phân phối độc quyền máy scan robot, máy



scan khổ lớn SMA (Đức)
Đạt chứng nhận an ninh thông tin



ISO/IEC 27001:2013



Đạt top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu Hà
Nội vàng năm 2015

2015



Nhà phân phối độc quyền máy
scan 3D LMI (Canada)


Chủ tịch HĐQT FSI đạt giải
thưởng Top 10 Doanh nhân
trẻ khởi nghiệp xuất sắc
toàn quốc



2016

Đạt top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2016


Phần mềm quản trị tài liệu DocPro đạt giải Sao Khuê 2016


Doanh nhân trẻ thủ đô tiêu biểu 2016


Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2016


Đạt chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001: 2015


Triển khai thành công các dự án số hóa, xây dựng CSDL
về đăng ký kinh doanh, đất đai, hộ tịch, quy hoạch
cho các Sở, ngành, quận trọng điểm tại Hà Nội
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI,
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn:
Xây dựng FSI trở thành đơn vị có thương hiệu trên thị trường
quốc tế về lĩnh vực số hóa tài liệu và dịch vụ BPO vào năm
2020

Sứ mệnh:
Nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp công nghệ tiên tiến
trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để cung cấp cho
khách hàng các giải pháp CNTT thông minh, phù hợp với thực
tế và mang lại giá trị và hiệu quả cao cho khách hàng

Giá trị cốt lõi:
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Tận tâm với khách hàng



Uy tín với đối tác



Chia sẻ với cộng đồng



Hợp tác với đồng nghiệp



Công nghệ luôn đổi mới

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI

Văn hóa doanh nghiệp:
FSI hướng đến xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và cởi mở, tạo cơ hội cho tất cả
thành viên được phát triển kỹ năng chuyên môn cũng như hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, công ty luôn
chú trọng đến các hoạt động đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài và xây dựng đời sống vật chất tinh thần phong
phú, lành mạnh cho tất cả thành viên.
Toàn thể cán bộ, công nhân viên của FSI luôn đoàn kết xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang đậm dấu
ấn, bản sắc riêng. Mỗi nhân viên là một thành viên trong ngôi nhà chung FSI cùng nhau xây dựng một FSI
phát triển bền vững với tinh thần chung:


Với khách hàng: Tận tâm, cam kết và linh hoạt



Với đồng nghiệp: Đoàn kết, hợp tác



Trong công việc: Năng động, sáng tạo, trách nhiệm



Với nhà cung cấp, đối tác: Uy tín, chuyên nghiệp



Với cộng đồng: Thấu hiểu, chia sẻ
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SỨC MẠNH NHÂN SỰ
Sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ

PHÓ

PHÓ

PHÓ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI

KHỐI

KHỐI

KHỐI

KHINH DOANH

KỸ THUẬT

HỖ TRỢ

SẢN XUẤT

Trung tâm

Trung tâm

Phòng

Trung tâm

Giải pháp số hóa

R&D

HCNS

Phát triển phần mềm

Trung tâm

Phòng tư vấn

Phòng

Trung tâm

Kinh doanh phân phối

giải pháp

tài chính Kế toán

Triển khai số hóa

Chi nhánh

Trung tâm dịch vụ

Phòng

Hồ Chí Minh

Kỹ thuật - Bảo hành

Hồ sơ

Trung tâm

Logistics

Tích hợp hệ thống
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Phòng

Trung tâm

Marketing

Chăm sóc khách hàng
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Nguồn nhân sự:

Biểu đồ tăng trưởng nhân sự

- Số lượng: 300 người ++

Người
400

- Chất lượng nhân sự: Đội ngũ nhân sự chất lượng

300

cao được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, nhiệt

200

tình, yêu nghề, giỏi chuyên môn và có nhiều năm kinh

100

nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực:

0

- Tư vấn và cung cấp thiết bị số hóa tài liệu
Năm

2013

Năm

2014

Năm

Năm

2015

- Phát triển và triển khai phần mềm số hóa tài liệu

2016

- Tư vấn, triển khai các dịch vụ số hóa tài liệu
- Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và tích hợp hệ thống

Chất lượng nhân sự
Tiến sĩ

Thạc sĩ

Kỹ sư/ Cử nhân

Khác

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy scan chuyên dụng
- Đội ng ũ nhân sự thông thạo nhi ều ngoạ i ngữ:
Anh, Nhật, Ng a,…

1%

85%

5%

9%

- Công tác đào tạo nhân sự: 100% nhân sự được
tham gia các khóa đào tạo thường xuyên tại công ty
và các trung tâm đào tạo uy tín trên thị trường cũng
như được đào tạo bài bản tại các hãng công nghệ lớn ở
Việt Nam và thế giới.

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI
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SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
1. Dịch vụ số hóa tài liệu
Các dịch vụ số hóa tài liệu FSI cung cấp bao gồm:
- Cung cấp và cho thuê máy scan
- Scan tài liệu onsite (tại địa điểm của khách hàng)
hoặc offsite (tại địa điểm của FSI)
- Dịch vụ nhập liệu, chuyển đổi dữ liệu
- Dịch vụ BPO
- Dịch vụ theo nhu cầu khác
Ưu điểm dịch vụ
1. Đơn vị số một về dịch vụ số hóa tài liệu tại thị
trường Việt Nam
2. Có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm triển khai
nhiều dự án số hóa tài liệu, xây dựng CSDL trọng
điểm cho các bộ ngành, các tỉnh và các tập đoàn
3. Đạt chứng nhận an ninh thông tin ISO/IEC
27001:2013 và chứng nhận quản lý chất lượng ISO
9001:2015
4. Hệ thống trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu
đáp ứng mọi thể loại, kích cỡ và hình thức tài liệu:
tài liệu giấy, sách, bản vẽ, video...
5. Đội ngũ nhân sự triển khai số hóa được đào tạo
bài bản, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
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2. Phần mềm và các giải pháp công nghệ
Các phần mềm số hóa tài liệu FSI cung cấp bao gồm:
1. Phần mềm quản trị tài liệu và điều hành tác nghiệp DocPro
dành cho doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức
2. Phần mềm quản trị tài liệu DocEye dành cho cá nhân
3. Phần mềm cổng thông tin điện tử
4. Phần mềm hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu
5. Phần mềm một cửa điện tử
6. Phần mềm quản lý hộ tịch
7. Phần mềm dịch vụ công trực tuyến
Các giải pháp công nghệ tiêu biểu:
1. Công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR
2. Công nghệ nhận dạng đánh dấu OMR
3. Công nghệ nhận dạng chữ viết tay ICR
4. Công nghệ nhận dạng ký tự quang học và xử lý ngôn
ngữ tự nhiên, bóc tách thông tin tự động ONE
Ưu điểm giải pháp phần mềm FSI cung cấp
1. Sử dụng nền tảng công nghệ OCR, ICR, OMR do FSI
nghiên cứu, phát triển. Các công nghệ của FSI có khả năng
tích hợp với phần mềm của bên thứ 3
2. Quản lý chất lượng sản xuất phần mềm theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015
3. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
4. Tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả làm
việc cho khách hàng

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI
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3. Tích hợp hệ thống và dịch vụ kỹ thuật
FSI cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tư vấn tổng hợp và hỗ trợ triển khai hệ thống phần cứng, phần
mềm cùng các giải pháp dịch vụ sau:
Giải pháp hạ tầng CNTT:

Dịch vụ:

- Hạ tầng trung tâm dữ liệu

- Dịch vụ bảo trì phần mềm

- Hạ tầng mạng

- Dịch vụ tư vấn và triển khai

- Hệ thống máy chủ và lưu trữ

- Dịch vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống

- Cơ sở dữ liệu

- Dịch vụ cơ sở dữ liệu

- Ảo hóa và điện toán đám mây

- Dịch vụ an ninh mạng

- Truyền thông hợp nhất

- Giải pháp an toàn thông tin
- Quản lý an toàn thông tin
- Bảo mật hạ tầng CNTT
- Bảo mật ứng dụng

Ưu điểm dịch vụ:
1. Đối tác chính thức của các hãng giải pháp hàng
đầu thế giới như IBM, Dell, Cisco, Oracle, Microsoft,
Symantec, Santak, HP…
2. Đạt chứng nhận an ninh thông tin ISO/IEC
27001:2013 và quản lý chất lượng ISO 9001:2015
3. Kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tích hợp hệ
thống lớn cho các Bộ, ngành, tỉnh, tập đoàn trên
toàn quốc
4. Đội ngũ chuyên gia, tư vấn, kỹ thuật được đào
tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng về
công nghệ thông tin trong và ngoài nước; giàu kinh
nghiệm trong mảng triển khai tích hợp hệ thống,
đã trải qua đào tạo và được cấp chứng chỉ kỹ thuật
của các hãng công nghệ nổi tiếng trên thế giới
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4. Phân phối máy scan
FSI phân phối độc quyền các thương hiệu máy scan hàng
đầu thế giới: ROWE, SMA, LMI, Plustek và là nhà phân
phối chính thức, ủy quyền của các thương hiệu máy scan
khác trên thị trường: Kodak, Fujitsu, Canon, HP,…

Ưu điểm dịch vụ:
1. Nhà phân phối độc quyền và chính thức, ủy quyền
của các thương hiệu máy scan hàng đầu thế giới
2. Hệ thống phân phối với trên 500 đại lý trên toàn
quốc
3. Có đại lý phân phối chính thức tại Đông Dương
4. Dẫn đầu thị trường về thị phần cung cấp máy scan

Máy scan Robot

Máy scan tự động

chuyên dụng
5. Chính sách hỗ trợ đại lý chuyên nghiệp, linh hoạt

Máy scan film

Máy scan 3D

Máy scan sách

Máy scan bản đồ

Máy scan phẳng

Máy in khổ lớn

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI
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CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG
Tiêu chuẩn quản lý
FSI vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ theo tiêu chuẩn
ISO/IEC 27001:2013 và Hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Cam kết với khách hàng
1. Tạo môi trường kinh doanh thuận tiện cho khách hàng
thông qua việc đơn giản hóa các hoạt động, thủ tục và quy
trình cho khách hàng
2. Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao,
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá thành cạnh tranh, thỏa mãn
nhu cầu của khách hàng
3. Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau bán nhanh
chóng, thuận tiện
4. Chia sẻ lợi ích và đồng hành cùng khách hàng để
thành công
5. Thực hiện trọn vẹn cam kết với khách hàng
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Máy scan và số hóa tài liệu

Phần mềm và tích hợp hệ thống
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KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

** Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
- Nội dung triển khai: Scan và nhập liệu tài liệu bao gồm:
văn bản, hồ sơ, bản vẽ. Xây dựng hệ thống quản lý, khai
thác tài liệu sau scan
- Ý kiến khách hàng: Ông Nguyễn Khắc Trọng - Phụ
trách IT Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
“Giải pháp số hóa tài liệu của FSI đã giúp Cán bộ
của Sở QHKT rút ngắn thời gian tìm kiếm, mượn
hồ sơ từ 2 ngày xuống còn dưới 2h. Ngoài ra Quy
trình số hóa của FSI được kiểm soát nghiêm ngặt giúp
100% hồ sơ tài liệu của Sở được đảm bảo an toàn và
bảo mật trong suốt quá trình triển khai.”

** Bộ Quốc Phòng
- Nội dung triển khai: Cung cấp thiết bị mạng, thiết bị bảo
mật, hệ thống điều hòa chính xác
- Ý kiến khách hàng: Anh Hà Xuân Thường - Phòng kỹ
thuật - Cục CNTT bộ tổng tham mưu
“Là một cơ quan trọng điểm, nên khi xây dựng hệ
thống công nghệ trong Bộ chúng tôi đòi hỏi cao ở
sự nhanh nhẹn, bảo mật, cùng việc bố trí hệ thống
phải khoa học, rõ ràng, dễ phát hiện và khắc phục
sự cố. FSI đã phối hợp triển khai tốt dự án được giao,
quá trình làm việc cũng linh hoạt hỗ trợ với nhiều yêu
cầu phát sinh của Bộ. Dự án được bàn giao đúng tiến độ,
chất lượng tốt, giúp Bộ tiết kiệm được nhiều chi phí và thời
gian triển khai. Với hệ thống mới, các cán bộ sử dụng cũng
rất hài lòng.”
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** DB Schenker Việt Nam
- Nội dung triển khai: Số hóa hồ sơ nhập khẩu và vận đơn
- Ý kiến khách hàng: Chị Chu Thu Hà - Trưởng phòng
bán hàng DB Schenker
“ Nhờ có dịch vụ số hóa tài liệu của FSI, các thông tin
về hồ sơ nhập khẩu và vận đơn của chúng tôi được
lưu giữ hệ thống hơn. Khi có nhu cầu sử dụng các
thông tin này, chỉ cần các thao tác đơn giản, chúng
tôi đã dễ dàng tìm thấy thông tin mình cần, điều
này khiến công việc được cải thiện đáng kể. Các bạn
nhân viên FSI cũng rất nhiệt tình, đội ngũ triển khai
nhanh, hỗ trợ tốt, chúng tôi sẽ hợp tác tiếp với FSI trong
các dự án tiếp theo.”

** Tập đoàn Viettel
- Nội dung triển khai: Số hóa hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật trên toàn quốc
- Ý k i ến k hách hàng : A nh Ng uyễn Sỹ Thị nh Trung tâm giải pháp CNTT và viễn thông Viettel
“Với khối lượng văn bản pháp luật trên toàn quốc
nhiều, trong khi các biện pháp quản lý tra cứu
hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu nhanh
chóng - chính xác của chúng tôi. Vì vậy, Viettel
tìm kiếm một giải pháp và đối tác mới để giải quyết
vấn đề này. Nhận thấy FSI là đơn vị chuyên nghiệp,
quy trình triển khai rõ ràng, nhiều kinh nghiệm, chúng
tôi đã lựa chọn FSI làm đối tác của mình. Và FSI đã hoàn
thành tốt dự án được giao, hiệu suất công việc của chúng
tôi đã tăng hơn 50% sau đó.”

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ TRIỂN KHAI

CHÍNH PHỦ
Bộ nội vụ
Bộ tài chính
Bộ nông nghiệp

Tập đoàn Viettel
Tập đoàn VNPT

Bộ lao động thương binh xã hội

Tổng công ty viễn thông MobiFone

Bộ tài nguyên môi trường

Tập đoàn FPT

Tổng cục hậu cần - Bộ công an

Tập đoàn CMC

Cục CNTT - Bộ quốc phòng
Văn phòng chính phủ
Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

Tập đoàn EVN
Văn phòng LG Việt Nam

Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội

GM Mortor

Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

Công ty Meinhardt Internationl Pre

Sở thông tin truyền thông Hà Nội

Công ty PwC Việt Nam

Ban cơ yếu chính phủ
Ban tôn giáo chính phủ

Công ty Deloitte Việt Nam

UBND tỉnh Quảng Ninh

Công ty DHL Việt Nam

UBND tỉnh Lào Cai

Công ty Fedex Việt Nam

UBND quận Nam, Bắc Từ Liêm

Công ty DB Schenker Vietnam

Báo nhân dân
Thông tấn xã Việt Nam
NXB chính trị sự thật
NXB quốc gia
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NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH

Y TẾ - GIÁO DỤC

Ngân hàng Vietinbank

Đại học quốc gia Hà Nội

Ngân hàng Agribank

Đại học khoa học tự nhiên

Ngân hàng TMCP Quân đội

Đại học bách khoa Hà Nội

Ngân hàng Ngoại thương

Học viện cảnh sát

Ngân hàng Vpbank

Đại học y dược TP HCM

Ngân hàng HSBC

Học viện kỹ thuật mật mã

Ngân hàng Standard Chartered Bank

Học viện kỹ thuật quân sự

Công ty bảo hiểm Prudential

Sở Y tế Hà Nội

Công ty bảo hiểm MIC (MB)

Bệnh viện Bạch Mai

Công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

Bệnh viện 108

Công ty bảo hiểm Manulife
Công ty bảo hiểm AIA
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI
VP Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà CTM, số 139 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 043 7675 677 – Fax: 043 7675 718
VP HCM: Số 19, đường Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 083 9975 279 – Fax: 083 9975 289
Hotline: 1800 1196
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