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Đầu tư vào công nghệ quản lý để phát triển vững chắc!

Bạn đang :gặp trở ngại
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

trong tổ chức kinh doanh?
trong quản lý tài nguyên?
khi xác định những thất thoát?
khi xử lý thông tin đa chiều?
khi cần tăng sức mạnh cạnh tranh?
khi cần một giải pháp dành riêng?
...

RVX Manager (và tiền thân của nó - 
VIP Enterprise) là một hệ thống giải 
pháp ERP tiêu chuẩn, có tính mở và 
linh hoạt cao, có khả năng thích ứng 
với bất kỳ hình thức kinh doanh nào 
nhằm giúp các nhà lãnh đạo kiểm soát 
hiệu quả hoạt động doanh nghiệp với 
sự cố gắng tối thiểu về tài chính.

Giá trị của một ERP phụ thuộc vào độ tin cậy 
và hữu ích đối với ban lãnh đạo trong công việc 
điều hành, cũng như mức độ khả 
năng dễ dàng tiếp cận đối với người dùng.

RVX Manager nâng cao hiệu quả hoạt động 
và quản lý nhờ tính tập trung và các quy trình 
liên hoàn thông minh của nó.

RVX Manager không chỉ quản lý thông tin 
toàn diện, mà còn cung cấp một công cụ 
mạnh mẽ với mô hình phân tích 3 chiều 
(Khối quyết định) để đánh giá quá trình 
kinh doanh và ra quyết định đúng đắn.

Giao diện web như desktop là đặc trưng của 
RVX Manager, bạn có thể dễ dàng tự tạo 
hoặc điều chỉnh, chạy với mọi hệ điều hành 
Windows, Mac, Linux, Mobile..., mà không 
cần sự trợ giúp của nhà cung cấp.

RVX Manager có thể dễ dàng và nhanh 
chóng thích nghi với mọi điều kiện và hình 
thức kinh doanh của mỗi tổ chức ngay cả với 
những phát sinh mới trong quá trình hoạt 
động.

RVX Manager có thể thay đổi kích thước, 
chức năng, cập nhật, nâng cấp... tùy theo 
nhu cầu và môi trường kinh doanh mà 
không ảnh hưởng đến hiệu suất khai thác 
hàng ngày.

RVX Manager có thể tích hợp song phương 
với các hệ thống dữ liệu khác của tổ chức: 
website, thương mại điện tử, văn phòng, kế 
toán, CRM, call-center...

hữu dụng và 

Chặt chẽ

Hỗ trợ ra quyết định

Giao diện thân thiện

Linh hoạt

Khả năng mở rộng

Tích hợp dữ liệu

Các modules cơ bản
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Quản lý hàng hóa
Quản lý quan hệ đối tác (CRM)
Quản lý mua (cung ứng)
Quản lý bán hàng
Quản lý seri và bảo hành
Quản lý và điều hành tồn
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Khối quyết định
Tích hợp thương mại điện tử
Kế toán tài chính
Quản trị chương trình
Các module theo yêu cầu...

www.quantridoanhnghiep.biz

Toàn diện

Độ tin cậy

Tùy biến

Phòng tránh rủi ro

Giải pháp ERP toàn diện, có thể phát 
triển và đáp ứng yêu cầu của bất kỳ tổ 
chức thương mại hoặc phi thương mại 
nào.

Dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với kiểu 
dáng, giao diện và báo cáo riêng của 
bạn; có thể cải biên hoặc mở rộng các 
chức năng hay qui trình riêng theo 
mong muốn, tiếp cận nhanh với nghiệp 
vụ, đồng thời giảm đáng kể các chi phí 
khai thác.

Phát hiện và ngăn chặn các rủi ro ngay 
từ trước khi nó phát sinh là phương 
pháp tránh tổn thất cho doanh 
nghiệp.

Hệ thống kế toán luôn luôn đòi hỏi độ tin 
cậy cao. RVX Manager đem lại sự ổn 
định, vững chắc và chuẩn xác, nó thực 
hiện đầy đủ nhiệm vụ và nhấn mạnh 
những tính năng quan trọng mà các 
doanh nghiệp thực sự cần.

tốt nhất 



Một giải pháp doanh nghiệp tổng thể cần 
phải bao hàm từ phần cứng đến phần mềm, 
từ tư vấn đến đào tạo, từ thiết kế đến bảo trì, 
từ dữ liệu đến người dùng... VIAMI Software 
sẵn sàng cung cấp những giải pháp doanh 
nghiệp tổng thể phù hợp nhất .

Nhằm 
VIAMI sẵn sàng cống hiến những 

kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực như:
Hệ thống máy chủ ảo hóa, liên hoàn;
Hệ thống mạng doanh nghiệp;
An ninh an toàn hệ thống;
VoIP, fax, tổng đài IP, call-center;
ERP, CRM kết hợp với e-marketing;
Các giải pháp liên kết với ERP;

cho bạn

quản lý và tạo nên sự thông suốt về 
thông tin, 

“RVX Cloud” là một dịch vụ ERP của VIAMI. 
Bạn có thể sở hữu các chức năng cao cấp và 
đắt tiền của ERP mà không phải đầu tư. Bạn 
chỉ trả tiền hàng năm hoặc hàng tháng hoặc 
theo lưu lượng cho những gì bạn dùng thay 
vì phải đầu tư cho những giải pháp đắt tiền 
mà hiệu quả đầu tư chưa được xác định. Đây 
là một phương thức tiêu dùng an toàn và hiệu 
quả nhất cho doanh nghiệp, giảm chi phí 
đáng kể, tối ưu hóa luồng tiền và không phải 
khấu hao.
http://quantridoanhnghiep.pro.vn

Giải pháp doanh nghiệp tổng thể
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RVX Cloud

Những giải pháp doanh nghiệp tổng 
thể được tích hợp thống nhất và quản 
lý tập trung, không những giúp bạn lưu 
thông, kiểm soát nội dung và tài sản số 
một cách chặt chẽ mà còn giúp bạn tiết 
kiệm tối đa các loại chi phí hoạt động.

Các giải pháp Quản trị nội dung số hiện 
đại giúp bạn thiết lập chiến lược và 
phương pháp tổ chức, lưu trữ, quản lý 
các dữ liệu, tài liệu... của doanh nghiệp 
một cách chặt chẽ và tập trung. Sự 

ECM và ERP 
là hết sức cần thiết cho mỗi doanh 
nghiệp trong thời đại thương mại điện 
tử.

Giải pháp “quản trị một cửa” giúp lãnh 
đạo có thể tận tay điều hành người 
dùng và cả hệ thống công nghệ thông 
tin của doanh nghiệp

. L

 điều khiển như việc sử dụng điện 
thoại di động, bật lên là chạy, bấm nút 
là tắt. Kiểm soát tối đa, a

 

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh 
vực an ninh thông tin, cùng những 
công cụ cao cấp, VIAMI Software có 
thể thiết kế và triển khai các dịch vụ an 
ninh, an toàn thông tin nhằm giúp 
doanh nghiệp quản lý thông tin tốt nhất 
và loại trừ tối đa những rủi ro thất thoát 
hoặc mất mát thông tin...

ECM

V-Secure

An ninh thông tin

kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa 

, một cách tập 
trung à một bộ quản trị máy chủ hữu 
hiệu dành cho nhà quản lý, không cần 
đến kiến thức công nghệ thông tin, dễ 
dàng

n toàn tuyệt 
đối, tất cả trong một.
http://v-secure.vnGiải pháp CNTT tổng thể cho doanh nghiệp

Bạn đang vướng mắc trong việc:
lựa chọn các giải pháp tổng thể?
quản trị người dùng tập trung?
quản trị các ứng dụng tập trung?
tích hợp các giải pháp?
quản trị an ninh thông tin nội bộ?
tối ưu hóa đầu tư và nguồn lực?
...
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Với trên 15 năm kinh nghiệm hoạt 
động trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, từ phần cứng, phần mềm, an ninh 
thông tin tới các giải pháp tích hợp hệ 
thống... tại Việt Nam và nước ngoài, 
VIAMI Software sẵn sàng cung cấp 
những giải pháp tổng thể hữu hiệu 
nhất cho doanh nghiệp bạn.



Phát triển phần mềm theo yêu cầu

Bạn đang:
có nhiều ý tưởng đặc sắc?
có những yêu cầu riêng cho bạn?
muốn giải pháp phần mềm mới?
muốn làm một cuộc cách mạng?
muốn tìm nhà chuyên nghiệp?
muốn được nhiều mà chi ít?
...
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Với 15 năm kinh nghiệm hoạt động 
trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại 
Việt Nam và nước ngoài, cùng với 
công nghệ lõi sở hữu sẵn có và đội ngũ 
kỹ sư xuất sắc, VIAMI Software sẵn 
sàng cung cấp các dịch vụ phát triển 
phần mềm theo yêu cầu đặc biệt hoặc 
dành riêng cho doanh nghiệp bạn.

VIAMI Software xây dựng và sử dụng 
sức mạnh của cộng đồng, đồng thời 
góp phần giúp cho cộng đồng thêm 
năng lượng để sẵn sàng phục vụ mọi 
đối tượng khách hàng.

Thế mạnh của VIAMI Software là thiết 
kế và phát triển các dự án phần mềm 
đặc trưng theo yêu cầu của doanh 
nghiệp. Với đội ngũ kỹ sư CNTT giỏi, 
giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, 
cùng với sự tiếp thu một cách sáng tạo 
của công nghệ mới, VIAMI Software 
có thể thỏa mãn những yêu cầu khắt 
khe nhất, dẫn tới sự hài lòng tin tưởng 
của khách hàng.

VIAMI Software sở hữu công nghệ lõi 
vững chắc và tiên phong thực hiện việc 
mở mã nguồn cho giải pháp RVX 
nhằm giúp các doanh nghiệp và đối tác 
tiếp cận và phát triển các dự án nhanh 
hơn. Với API mở, bạn có thể làm chủ 
hoàn toàn giải pháp và tự tạo ra các 
module, chức năng hay plugins mở 
rộng như bạn muốn bất cứ lúc nào.

Bao gồm tất cả những người tham gia 
phát triển các giải pháp xung quanh lõi 
RVX (đối tác và khách hàng). VIAMI 
Software cùng với cộng đồng sẽ gần 
gũi với khách hàng hơn, cung cấp các 
giải pháp đặc chủng và hỗ trợ sát xao 
hơn. Cộng đồng có thể giúp mở rộng 
các ứng dụng RVX đến vô tận, đồng 
thời có thể tích hợp với các giải pháp 
phần mềm khác theo yêu cầu của mỗi 
khách hàng.
http://rvxcommunity.com

Phát triển phần mềm

Lõi RVX

Cộng đồng RVX

Các dự án doanh nghiệp có thể được phát 
triển trên lõi RVX Manager hoặc sử dụng các 
phần mềm nguồn mở đang được ứng dụng 
rộng rãi trên thế giới.

Phần mềm tự do nguồn mở không những là 
một trào lưu mạnh mẽ trên thế giới nhằm giải 
phóng người dùng khỏi sự độc quyền cùng 
sự lựa chọn đúng đắn, sở hữu các giải pháp 
cao cấp và an toàn nhất với chi phí thấp nhất. 
VIAMI Software chú trọng tích hợp các ứng 
dụng phần mềm nguồn mở đã được kiểm 
chứng nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận 
các giải pháp đặc hiệu một cách dễ dàng và 
an toàn nhất.

quản trị doanh nghiệp;
quản trị cơ sở dữ liệu;
quản trị nội dung số;
thương mại điện tử;
an ninh an toàn thông tin;
hệ thống mạng;

Tích hợp giải pháp

Tự do nguồn mở

Kinh nghiệm triển khai

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Bạn có thể đang sử dụng một số giải pháp 
mà bạn vẫn cần có thêm các giải pháp khác 
nữa... chúng cần phải được tích hợp với 
nhau và ngay cả với một giải pháp mới mà 
bạn đang nhắm tới... Đây là cách tốt nhất để 
giảm thiểu khoảng trống thông tin nếu bạn 
không muốn thay thế toàn bộ, tuy nhiên bạn 
cũng nên cân nhắc giữa chi phí và hiệu quả 
kỳ vọng, tùy theo độ phức tạp và độ mở của 
từng giải pháp.



Tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin

Bạn đang cần:
thay đổi quản lý và kinh doanh?
thay đổi chính mình?
ổn định trong sự thay đổi?
học hỏi để cải tiến các hoạt động?
phân tích và quản lý một dự án?
một nhà tư vấn có trách nhiệm?
...
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VIAMI Software sẵn sàng chia sẻ 
những kinh nghiệm của mình trong 
lĩnh vực tích hợp công nghệ thông tin, 
an ninh thông tin và quản trị doanh 
nghiệp cũng như các tiêu chuẩn quản 
trị... một cách trung lập nhất nhằm cải 
thiện hiệu quả ứng dụng công nghệ 
thông tin của doanh nghiệp bạn.

L  giải pháp tối ưuựa chọn

Một hệ thống công nghệ thông tin tổng thể 
phải được đồng bộ hóa và tích hợp giữa các 
giải pháp phần cứng và phần mềm, giữa 
công nghệ và quản lý thông tin, giữa các 
nguồn lực và tài sản số...

Một giải pháp toàn diện có thể giúp doanh 
nghiệp không những quản lý chặt chẽ mà 
còn tiết kiệm được các chi phí một cách đáng 
kể, nhất là các chi phí thường xuyên. Điện 
toán đám mây là xu thế tất yếu của thời đại, 
VIAMI Software sẵn sàng giúp bạn làm chủ 
và sử dụng có hiệu quả nhất cũng như yên 
tâm về tính an toàn tài sản số của mình.

Lựa chọn giải pháp đúng đắn mang tính 
quyết định cho sự phát triển của doanh 
nghiệp nhưng có thể kéo theo sự thay đổi 
thói quen của người dùng. Ngược lại, thay 
đổi phương thức sử dụng có thể tác động 
đến sự thay đổi của ứng dụng, xu hướng 
thiết bị di động là ví dụ điển hình. VIAMI 
Software luôn tự cập nhật công nghệ để đáp 
ứng mọi yêu cầu mới nhất của khách hàng.

VIAMI Software có thể giúp bạn thoát 
khỏi những lúng túng trong việc tiêu 
chuẩn hóa, qui trình hóa và tối ưu hóa 
các hoạt động của bạn, cũng như trong 
việc phân tích, đánh giá, lựa chọn các 
ứng dụng và giải pháp công nghệ 
thông tin... với dịch vụ tư vấn chuyên 
nghiệp và có trách nhiệm của mình.

Tư vấn độc lập là một bước hết sức 
quan trọng để doanh nghiệp đi đến 
quyết định đúng đắn trước khi lựa 
chọn bất kỳ giải pháp nào. VIAMI 
Software sẵn sàng nhận trách nhiệm 
cao cả này với cam kết khách quan, có 
phản biện ngay cả với các sản phẩm 
do VIAMI sở hữu.

Thiết lập qui trình quản trị sản xuất và 
doanh nghiệp là một bước hết sức 
quan trọng trong việc cải tiến quản lý 
của mỗi tổ chức.

VIAMI Software, với những chuyên gia 
cao cấp và công cụ hữu hiệu, có thể 
giúp doanh nghiệp trong quá trình 
quản trị dự án, từ khâu tư vấn, phân 
tích, thiết lập và theo dõi triển khai cho 
đến việc chuyển giao dự án.

VIAMI Software sẵn sàng giúp doanh 
nghiệp tổ chức đào tạo, nâng cao nhận 
thức và kiến thức lãnh đạo và người sử 
dụng công nghệ thông tin: quản trị dự 
án CNTT, quản trị rủi ro, quản trị sự 
thay đổi, quản trị doanh nghiệp, tiêu 
chuẩn hóa, ứng dụng ERP trong kinh 
doanh...

Tư vấn độc lập

Thiết lập quy trình

Quản trị dự án

Đào tạo



Những dấu ấn thành công

ROMANIA:
Ÿ Sony Center: nhà phân phối của SONY lớn 

nhất Rumani, đã ứng dụng 
2003 đến nay để quản lý mọi việc nhập khẩu, 
bán buôn, bán lẻ, điều phối kho… cho một hệ 
thống bán lẻ gồm 8 cửa hàng rải rác trong 
thành phố và 2 cửa hàng ảo đều dùng 
EasyCom của VIAMI. Tất cả các điểm hoạt 
động được kết nối VPN qua mạng internet. 
Đã có bài báo phỏng vấn về giải pháp này trên 
tạp chí “Diễn đàn Kinh Tế” (Tribuna 
Economică).

Ÿ Amadeus Group: là một công ty sở hữu một 
chuỗi gồm 13 cửa hàng và 1 cửa hàng ảo bán 
lẻ điện máy, điện tử, vi tính…Công ty rất thoả 
mãn với giải pháp VIP Enterpise và đã có bài 
báo phỏng vấn về giải pháp này.

Ÿ GE Romania: Là chi nhánh của công ty siêu 
quốc gia Mỹ hoạt động có nhiều hiệu quả trên 
đất Rumani. Sử dụng trong việc quản lý kinh 
doanh tại Rumani và thực hiện đa hệ thống kế 
toán, xuất báo cáo theo chuẩn kế toán Mỹ.

Ÿ Honda Romania: Bao gồm Honda Import, 
Honda Distribution và Honda Leasing, sử 
dụng rất tốt chương trình và đặc biệt là bán trả 
góp, thuê tài chính (leasing) và kiểm soát kho 
hàng vùng tự do miễn thuế (đặc khu kinh tế).

Ÿ United Motors: nhập khẩu và phân phối, bán 
lẻ xe máy và moto nước Yamaha, Piagio....

Ÿ UNTRR: (National Union of Road Hauliers 
from Romania) kiểm soát những hoạt động 
của những công ty vận tải đường bộ và sổ 
CRM của toàn bộ Rumani, và những hoạt 
động kinh tế khác.

Ÿ Chris Exim: nhập khẩu, sửa chữa, bán buôn, 
bán lẻ điện máy, điện tử…. qua hệ thống 10 
siêu thị điện máy cùng cửa hàng ảo, quản lý 
tổng kho và nhiều kho lẻ cùng với những cửa 
hàng ngoại tỉnh thông qua mạng internet...

Ÿ Gelu Trading: phân phối những linh kiện đồ 
gỗ gia đình và đồ nội thất gồm nhiều kho hàng 
và nhiều cửa hàng bán buôn và bán lẻ, hoạt 
động rất tốt qua mạng internet.

Ÿ v.v...

VIP Enterpise từ 

VIỆT NAM:
Ÿ Huetronics: Công ty Cổ Phần Điện tử Huế 

có mô hình hoạt động điển hình của hàng 
chục nghìn doanh nghiệp cổ phần hiện 
nay tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh 
của Huetronics trải trên nhiều lĩnh vực, bộ 
máy quản lý và nhân viên đã kinh qua 
nhiều giai đoạn thăng trầm, có khi ngấp 
nghé bờ vực phá sản. Để tiếp tục hoạt 
động và đi lên, họ tìm đến ERP như một 
đòi hỏi tất yếu của việc quản lý để phát 
triển. Đã có bài viết mô tả chi tiết trên tạp 
chí “Thế giới Vi tính”.

Ÿ Trần Anh: Với công nghệ quản lý tiên tiến 
này, Công ty Máy tính Trần Anh từ một 
công ty bán lẻ máy tính năng động, đã phát 
triển nhanh chóng trở thành Công ty Cổ 
phần Thế giới số Trần Anh với chuỗi cửa 
hàng điện máy mạnh và có uy tín tại Việt 
Nam. Công ty được tổ chức chặt chẽ, 
nhưng lại đáp ứng được những phản ứng 
linh hoạt của thị trường. Đã có bài viết chi 
tiết trên tạp chí “Thế giới Vi tính” và nhiều 
báo chí khác.

Ÿ Chiến Hạnh: Chỉ sau 8 tháng ứng dụng 
RVX Manager, từ 1 cửa hàng bán “Apple” 
đã phát triển thành chuỗi cửa hàng iOne 
hùng mạnh với những chính sách kinh 
doanh táo bạo. Đây là bước quan trọng tạo 
đà cho công ty mở mang hơn nữa nhờ 
công nghệ quản lý tiên tiến của VIAMI.

Lịch sử phát triển công ty

Sáng lập viên, ông Lê Ngọc Quang, một công 
dân Việt Nam đã từng học tập, sống và làm việc 
tại Rumani gần 30 năm.

Từ 1993, thành lập công ty “VIAMI Investment 
SRL”. Năm 1995, công ty “VIAMI Computers 
SRL” khởi đầu các hoạt động trên lĩnh vực 
công nghệ thông tin, từ kinh doanh phần cứng 
và lắp ráp máy tính đến xuất nhập khẩu và 
phân phối linh kiện máy tính. VIAMI Computers 
đã trở thành địa chỉ quen thuộc trên thị trường 
ICT của Rumani.

“VIAMI Computers” (www.viami.ro) đã tích cực 
đầu tư vào lĩnh vực phần mềm và phát triển sản 
phẩm quản trị doanh nghiệp mang tên “VIP” từ 
năm 1997 sau đó đến năm 2000 phát triển sản 
phẩm mới mang tên “VIP 2000” và tiếp sau là 
VIP Pro, VIP Enterprise với trọng tâm quản trị 
kinh doanh dành cho chủ doanh nghiệp.

Ngoài ra VIAMI Computers còn đưa ra thị 
trường Rumani một số sản phẩm phần mềm 
khác như:

Ÿ e-Mall, eShop: cổng thông tin thương mại 
điện tử và e-marketing (www.smarket.ro).

Ÿ Rotast: bàn phím gõ tiếng Rumani 
(www.rotast.ro).

Ÿ EasyCom: e-commerce, e-business và 
marketing online. EasyCom được kết hợp 
với VIP Pro như một giải pháp tổng hợp cho 
doanh nghiệp như www.sonycenter.ro, 
www.kdyang. ro …

Ÿ Website www.vietnam.ro để giới thiệu về 
Việt Nam cho người Rumani.

Ÿ Một số ứng dụng đặc trưng khác cho khách 
hàng

Năm 2003, “VIAMI Software SRL” đã được 
thành lập như một cam kết với khách hàng về 
tính liên tục và sẵn sàng phục vụ lâu dài. Sản 
phẩm “VIP Pro” khẳng định cho hướng đi của 
“VIAMI Software” là phát triển phần mềm ERP 
dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đã 
nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Rumani, 
(www.viamisoftware.ro).

“VIAMI Software” luôn đầu tư tiếp cận công 
nghệ mới nhất nhằm mang đến cho người 
dùng nhiều giá trị và tiện ích nhất.

Với những kinh nghiệm và thành quả đã đạt 
được, ông Lê Ngọc Quang đã quyết tâm trở về 
phục vụ đất nước bằng việc thành lập doanh 
nghiệp mang tên “Công ty Cổ phần Phần mềm 
VIAMI” (VIAMI Software JSC) tại Việt Nam từ 
cuối năm 2004, (www.viamisoftware.com).

Là nhà phân phối của BitDefender tại Việt Nam, 
VIAMI Software đã gây tiếng vang mạnh mẽ 
trên thị trường an toàn dữ liệu trên khắp mọi 
miền và đã trở thành địa chỉ quen thuộc đáng tin 
cậy của người dùng Việt Nam. Với ý nguyện 
mang đến cho người dùng Việt Nam lợi ích cao 
nhất, VIAMI Software đã trở thành đối tác chiến 
lược của “VNPT Magasecurity”.

VIAMI Software luôn coi an ninh an toàn thông 
tin là ưu tiên hàng đầu cho mọi hoạt động phục 
vụ khách hàng của mình. Sản phẩm V-Secure 
được ra đời là một bước tiến mới nhằm đáp ứng 
các yêu cầu khắt khe về hạ tầng công nghệ 
thông tin của các doanh nghiệp và tổ chức.

Sứ mạng của VIAMI Software là đồng hành 
cùng khách hàng để đi đến thành công, cùng 
khách hàng tháo gỡ những khó khăn và giải toả 
áp lực cạnh tranh. VIAMI Software coi việc liên 
minh, hợp tác với tất cả các đối tác để phục vụ 
khách hàng ngày càng tốt hơn, trong đó liên 
minh với khách hàng là liên minh lớn nhất và 
bền vững nhất. VIAMI Software luôn coi khách 
hàng là người quyết định mọi thành công của 
chính mình và không có công nghệ hoặc sự tinh 
xảo nào có thể thay thế được.

Phương châm của VIAMI Software là
LỚN LÊN CÙNG THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH 
HÀNG


