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THÔNG TIN
CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SITEN
Tên công ty
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(+84)246 260 2457
Điện thoại

https://siten.vn
Website

0107311329
Mã số thuế

contact@siten.vn
Email

Tầng 6, số 86 đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ



LÀ MỘT PHẦN
GIÁ TRỊ CỦA BẠN
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LÀ MỘT PHẦN
GIÁ TRỊ CỦA BẠN

Siten cung cấp dịch vụ oursourcing chất lượng cao nhằm đáp ứng đúng 
yêu cầu về thời gian và chất lượng sản phẩm của khách hàng.

Dịch vụ chất lượng tốt
Dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, 
kỉ luật, cùng với đam mê và tận tụy trong công việc. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang 
lại những giá trị nổi bật cả về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc 
khách hàng.

Làm việc nhóm hiệu quả
Sự kết hợp hài hòa và hiệu quả giữa các thành viên trong công ty giúp chúng tôi 
tạo được sức mạnh tập thể, cũng như phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, 
từ đó đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng.

Luôn hướng tới gia tăng giá trị lợi ích cho khách hàng
Trong mỗi dự án chúng tôi luôn tâm niệm làm việc bằng phẩm chất tốt nhất mà 
mình có để tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn những gì khách hàng mong đợi. 
Đây chính là sợi dây thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa chúng tôi với 
khách hàng.
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DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI2



Luôn học hỏi và cải tiến quy trình liên tục. Đó là điểm mạnh giúp chúng tôi có thể đáp ứng được
những yêu cầu chất lượng ngày càng cao từ phía khách hàng.
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Ứng dụng Web & Website
Thiết kế và phát triển Website
Dịch vụ Domain & Hosting
Ứng dụng nền tảng Web
Phần mềm trên các thiết bị đo kiểm
Tác vụ chạy theo lịch
Kiểm tra, giám sát hệ thống

Phần mềm cho Di động
Game
WebApp
Android/ iOS/ Windows Phone 
Apps
Ứng dụng di động trực tuyến

Lĩnh vực phần mềm thế mạnh
Tư vấn và triển khai ERP
Hệ thống thương mại điện tử
Phần mềm kế toán, tài chính
Phần mềm quản lý tài liệu, văn bản
Phần mềm quản lý dự án
Nghiệp vụ cho các phần mềm viễn thông
Nghiệp vụ phần mềm y tế 
Nghiệp vụ phần mềm du lịch

Tư vấn & Giải pháp CNTT
Giải pháp về bản đồ (GIS)
Bảo mật hệ thống
Bảng điện tử online
Dịch vụ quảng bá thông tin doanh nghiệp
Live Streaming trên nền tảng di động

Dịch vụ cho thuê nhân sự
Lập trình viên PHP
Lập trình viên Java
Lập trình viên .Net
Lập trình viên Front-end
Quản lý dự án
Kiểm thử

DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI2



GIT

SOURCE 
CONTROL

TEAM
FOUNDATION

SERVER

SVN

DATABASE

RDbMS
SQL

MongoDB

NoSQL

Microsoft 
SQL Server

NHỮNG CÔNG NGHỆ VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI2
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Native
App

jQueryAngular.js

Bootstrap

FRONT-END

WEB

MOBILE

EJB

Windows
services

BACK-END

SERVICES

LANGUAGES

FRAME
WORKS

Phalcon

Laravel

WEB
APPLICATION

.NET

.NET
ASP

Web
services JSON

Java
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NHỮNG CÔNG NGHỆ VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI2



QUI TRÌNH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI2

Gửi và thuyết
trình Proposal

đề xuất giải
pháp

Chăm sóc 
và hỗ trợ 

khách hàng

Giai đoạn
phát triển

Giai đoạn
kết thúc và
đóng gói

Khởi tạo
dự án

Quản lý và giám sát
quá trình Khách hàng

chấp nhận

Khách hàng
từ chối

Triển khai
dự án

Kết thúc
dự án

Liên hệ
trao đổi khách

hàng để tìm hiểu
và phân tích

yêu cầu

Gửi khách
hàng sản

phẩm hoàn
thiện cuối

12

Ký
hợp đồng

Nhận yêu
cầu

khách hàng

Lập
kế hoạch
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VỀ
CHÚNG TÔI3



VỀ
CHÚNG TÔI

Chúng tôi đam mê lập trình
Chúng tôi yêu thích xây dựng những phần mềm mang lại giá trị 
cho cuộc sống.

Chúng tôi luôn học hỏi
Nắm chắc những công nghệ nền tảng là sức mạnh của chúng tôi.

- Chúng tôi không có giám đốc, quản lý, nhân viên. Chúng tôi có nhóm
   trưởng và thành viên.
- Chúng tôi không có phòng ban. Chúng tôi có các đội.
- Chúng tôi không có chức danh. Chúng tôi có anh, em và bạn.

Chúng tôi là một đội
Teamwork là giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc trên mô hình Tim

3

14



Chúng tôi phát triển phần mềm theo Scrum.

Quy trình Scrum giúp giảm thiểu rủi ro và tăng chất lượng phần mềm.
Họp đầu ngày, báo cáo công việc cuối ngày, kết nối liên tục giữa các thành viên.

Tư duy tích cực là nền tảng triết lý sống và làm việc của chúng tôi.

Nghĩ tích cực, nói lịch sự, làm sáng tạo. 
Đó không chỉ là mục tiêu mà còn là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi hàng ngày.

Chúng tôi xây dựng văn hóa phục vụ.

VỀ
CHÚNG TÔI 3
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MÔ HÌNH
TỔ CHỨC TIM

- Siten được chia thành các đội (gọi là một tim) cùng nhau 
làm việc để hoàn thành một mục tiêu của tim.
- Các đội hoạt động cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới 
mục tiêu chung của toàn công ty.
- Chỉ có 2 cấp bậc trong công ty là timLead (đội trưởng) và 
timer (thành viên) trong công ty.

4

BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Mô hình Tim là một trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm
xây dựng một tổ chức lấy con người làm trung tâm, ở đó có sự
bình đẳng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Chúng tôi xây dựng và sử dụng hệ thống quản trị nội bộ trên
nền tảng Web timwook.com được thiết kế riêng, phù hợp nhất
 cho mô hình Tim.

FOUNDERS

COMMSC

BIZ QA

HRPRODUC
-TION



Lê Hải Cường
SC timLead
(+84) 97 280 3849 | cuong.lh@siten.vn
- Tốt nghiệp khoa CNTT đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng 
các phần mềm quản lý dịch vụ công, thương mại 
điện tử...
- Thông thạo và làm việc hiệu quả trên các ngôn ngữ 
lập trình: Java, C#, .NET, jQuery, Javascript, HTML, 
CSS, v.v.
- Kinh nghiệm khởi nghiệp với các dự án: Eten, 
Olymsearch và Siten.

Mai Chí Thọ
Biz timLead
(+84) 98 645 1183 | tho.mc@siten.vn
- Tốt nghiệp khoa CNTT đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Hơn 12 năm kinh nghiệm về các nền tảng công 
nghệ: Java, Spring, EJB, Hibernate, PHP, Javascript, 
v.v.
- Làm việc trong hơn 50 dự án Outsource thành công 
với các khách hàng quốc tế đến từ Mỹ, Nhật Bản, 
Anh, v.v.
- Khởi nghiệp 3 lần với các dự án: Giày Bạc, Sililab, 
Siten.

Nguyễn Hòa
Production timLead
(+84) 90 602 2469 | hoa.nguyen@siten.vn
- Hơn 13 năm kinh nghiệm trong lập trình phần 
mềm, thiết kế website.
- Hơn 7 năm kinh nghiệm quản lý dự án, phân tích 
thiết kế phần mềm và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn.
- Hơn 6 năm kinh nghiệm sử dụng Azure.
- Tốt nghiệp khoa CNTT, đại học Bách Khoa Hà Nội 
và Aprotrain Aptech.
- Kinh nghiệm khởi nghiệp với vai trò Giám đốc công 
nghệ (CTO) trong các dự án: Eten, Olymsearch, 
tienganh.vn, Siten JSC.

MÔ HÌNH
TỔ CHỨC TIM4
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MÔ HÌNH
TỔ CHỨC TIM4

Vũ Thùy Linh
HR timLead
(+84) 34 594 8132 | linh.vt@siten.vn
- Mục tiêu: xây dựng đội ngũ nhân sự hùng hậu, chất 
lượng và hạnh phúc tại Siten: quản lý quy trình tuyển 
dụng; phát triển nhân sự/ đối tác nhân sự; kết hợp 
cùng các tim chức năng xây dựng tính tích cực, hiệu 
quả trong văn doanh nghiệp nói chung và môi trường 
làm việc nói riêng. 
-  Năng lực chuyên môn:    
    - Tốt nghiệp khoa quản trị nhân lực, trường Đại
       học Công đoàn.
    - Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự 
   

Lê Thanh Hương
Communications | inComm
(+84) 36 314 0233 | huong.lt@siten.vn

- Mục tiêu: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, 
văn hóa doanh nghiệp tích cực. Mong muốn Siten sẽ 
trở thành một nơi xứng đáng để các bạn có thể làm 
việc và cống hiến hết mình.
- Năng lực chuyên môn:
    - Tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, trường ĐH Hà Nội.
    - Chứng chỉ Tiếng Nhật: N2
    - 7 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện và truyền thông
      nội bộ

18

Nguyễn Thị Huyền Trang
QA timLead
(+84) 97 871 2448 | trang.nth@siten.vn
- Tốt nghiệp khoa Hệ thống thông tin quản lý, trường 
Học viện Ngân Hàng
- 6 năm kinh nghiệm làm kiểm thử phần mềm.
- Điểm mạnh: nhiệt huyết, cẩn thận, hòa đồng, trung 
thực, tận tâm, chính trực, tinh thần cầu tiến, luôn học 
hỏi, giải quyết vấn đề

Vũ Thanh Tú
Communications timLead | exComm
(+84) 96 807 2506 | tu.vt@siten.vn
- Đảm bảo sự nhất quán và truyền tải chân thực hình ảnh 
một Siten cung cấp dịch vụ chất lượng cao và phát triển 
văn hóa nội bộ tích cực, hạnh phúc. 
- Năng lực chuyên môn:
    - Tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội
    - 2.5 năm kinh nghiệm truyền thông và tổ chức sự 
      kiện nội bộ
    - 3 năm kinh nghiệm xây dựng nội dung và hình ảnh
      doanh nghiệp



VĂN HÓA
CỦA CHÚNG TÔI5
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VĂN HÓA
CỦA CHÚNG TÔI 5 SITEN AWARDS 

Giải thưởng cuối năm thường niên

20

- Được tổ chức lần đầu tiên vào Giáng sinh năm 2017, Siten Awards là giải thưởng nhằm vinh danh các cá 
nhân và các hoạt động nổi bật đóng góp vào thành công chung của Siten trong một năm. 
- Là sân khấu để các bạn Siteners thể hiện tài năng và tài lẻ của mình
- Một số hạng mục đề cử: Đại sứ truyền cảm hứng, Gương mặt mới nổi bật, Dự án của năm, Sitener của 
năm, Sự kiện của năm, v.v.



VĂN HÓA
CỦA CHÚNG TÔI 5

COMPANYTRIP
Chuyến đi của năm

21

- Là hoạt động thường niên của Siten, Companytrip được coi như một chuyến đi xa xả stress sau những dự án và nhiều giờ làm việc căng 
thẳng, mệt mỏi. 
- Đây cũng chính là cơ hội giúp các thành viên thêm gắn bó và có những khoảnh khắc đáng nhớ không chỉ bên các Siteners khác mà còn 
bên gia đình và những người thương yêu của bản thân mình



- Được tổ chức lần đầu tiên vào Giáng sinh năm 2017, Siten Awards là giải thưởng nhằm vinh danh các cá 
nhân và các hoạt động nổi bật đóng góp vào thành công chung của Siten trong một năm. 
- Là sân khấu để các bạn Siteners thể hiện tài năng và tài lẻ của mình
- Một số hạng mục đề cử: Đại sứ truyền cảm hứng, Gương mặt mới nổi bật, Dự án của năm, Sitener của 
năm, Sự kiện của năm, v.v.

Là ngày làm việc nhưng lại không cần phải đến công ty đối mặt với máy tính và các công việc thường nhật, 
Lazy day là một chuyến đi ngắn giúp gắn kết và tiếp thêm năng lượng cho các thành viên Siten thông qua 
các trò chơi vận động ngoài trời, hoạt động cộng đồng. 

VĂN HÓA
CỦA CHÚNG TÔI 5 LAZYDAY

Hoạt động hàng quý
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VĂN HÓA
CỦA CHÚNG TÔI 5

HAPPYLUNCH
Bữa ăn cuối tháng

Định kỳ vào ngày đi làm cuối cùng của tháng, Siteners sẽ có một bữa trưa ăn cùng nhau, ưu tiên việc tự chuẩn bị bởi chính các thành viên. 
Đây vừa là 1 bữa ăn đổi gió khỏi những món ăn trưa quen thuộc, vừa là quãng thời gian mọi người ngồi lại thư thả chia sẻ những câu chuyện 
suốt tháng qua

23
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ĐỐI TÁC
CỦA CHÚNG TÔI6



Chúng tôi có mối quan hệ gắn bó và bền 
chặt với nhiều đối tác cung cấp dịch vụ công 
nghệ lớn, cũng như với các khách hàng cả 
trong và ngoài nước để cùng nhau mang lại 
những giá trị cho mỗi công ty và đóng góp 
nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

ĐỐI TÁC
CỦA CHÚNG TÔI6
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Chào mừng bạn trở thành đối tác của chúng tôi
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DỰ ÁN
ĐIỂN HÌNH7



27

DỰ ÁN
ĐIỂN HÌNH7

IGITAL BOARD
Bảng điện tử trực tuyến

IPT MAP II
Bản đồ chất lượng dịch vụ viễn thông

Sàn thương mại điện tử về may mặc 

RIMA
Sàn thương mại điện tử về rượu

YVTG
Dịch vụ giá trị gia tăng dành cho khách hàng

EACH
Phần mềm quản lý sinh viên

IIN DU LỊCH
Ứng dụng du lịch

IIN Y TẾ
Ứng dụng khám chữa bệnh từ xa

D
Hệ thống soạn thảo văn bản điện tử

Hệ thống quản lý kho

OCUMENT AUTOMATION

PHẦN MỀM KHO

B

B

R

R

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

D

F

M

IMWOOK

OC
Hệ thống giám sát máy tính cá nhân 

Hệ thống cộng tác trực tuyến

LTICAST
Ứng dụng trên Windows Phone

V
Hệ thống quản lý thông tin tổ chức

Hệ thống quét bảo mật

USTA

WEB SECURITY

A

ATER RESOURCES SOFTWARE
Hệ thống quản lý tài nguyên nước

W

LECTRICITY BILLING
Hệ thống quản lý hóa đơn điện

E

T

T
Hệ thống quản lý doanh nghiệp

FAB-EIS



OCUMENT AUTOMATIOND
Hệ thống soạn thảo văn bản tự động

7DỰ ÁN
ĐIỂN HÌNH

Khách hàng: Việt Nam 

Thời gian: 10/2019 - 06/2021

Độ lớn dự án: 60 MM

Thông tin dự án:

- Hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ hợp đồng trong lĩnh vực ngân hàng, 

bao gồm các loại hợp đồng: tín dụng, tài sản bảo đảm, cam kết bảo 

lãnh, các phụ lục hợp đồng, …

- Hỗ trợ xuất văn bản định dạng .doc, .pdf và tích hợp vào hệ thống 

luân chuyển chứng từ trong ngân hàng.

- Hỗ trợ khai báo các mẫu hợp đồng thay đổi tùy theo từng thời kỳ 

ban hành, đồng thời tích hợp quản lý khoản vay và hệ thống T24 - 

hệ thống ngân hàng lõi dùng để quản lý và theo dõi các nghiệp vụ 

kinh tế hành chính đã được áp dụng rộng rãi trong hơn 400 ngân 

hàng trên toàn thế giới.

- Việc áp dụng phần mềm này trong hệ thống ngân hàng không chỉ 

tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian xử lý cho nhân viên ngân hàng 

mà còn tăng tính minh bạch trong việc quản lý và lưu trữ các hồ sơ, 

hợp đồng.

Ngôn ngữ lập trình: Java, Angular, React-native

Công nghệ & Frameworks: Microservice, Kafka, Spring framework
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Hệ thống quản lý kho
PHẦN MỀM KHO

Khách hàng: Việt Nam (AEON Mall Long Biên) 

Thời gian: 04/2022 - 08/2022

Độ lớn dự án: 13 MM

Thông tin dự án:

- Hệ thống quản lý kho là một hệ thống đa nền tảng dành 

cho một thương hiệu siêu thị nổi tiếng tại Việt Nam, bao 

gồm cả ứng dụng trên web và trên điện thoại nhằm hỗ trợ 

các quản lý và nhân viên kho quản lý hàng xuất - nhập, 

vật tư kho và báo cáo

- Sau ba tháng triển khai cho khách hàng, hệ thống đã ghi 

nhận hơn 200 đơn hàng xuất - nhập và gần 500 loại vật 

tư kho 

Ngôn ngữ lập trình: Java
Công nghệ & Frameworks: Spring Boot, Angular, 
Bootstrap, Jquery, MySQL
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BIIN DU LỊCH
Phần mềm du lịch

30

7DỰ ÁN
ĐIỂN HÌNH

Khách hàng: Việt Nam (Biin JSC.) 

Thời gian: 08/2019 - Hiện tại

Độ lớn dự án: 50 MM

Thông tin dự án:

Ứng dụng hỗ trợ kết nối khách du lịch với hướng dẫn viên, các nhà 

cung cấp dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

- Apps dành cho khách du lịch là ứng dụng kết nối đa phương tiện 

cung cấp các thông tin, tiện ích dành cho khách du lịch. Ứng dụng 

hỗ trợ các nền tảng Android và IOS gồm các tính năng chính: quản 

lý tour; tra cứu thông tin, trao đổi với hướng dẫn viên; tra cứu các 

tour đã tham gia; gửi ý kiến phản hồi; trải nghiệm mua sắm trực tiếp 

trên apps với các tiện ích riêng cho khách du lịch.

- Apps dành cho Hướng dẫn viên là ứng dụng kết nối đa phương 

tiện, ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng Android và IOS gồm các tính 

năng chính: quản lý tour; tra cứu thông tin, trao đổi với khách du 

lịch; gửi ý kiến phản hồi.

Ngôn ngữ lập trình: C#, Javascript, HTML, CSS

Công nghệ & Frameworks: .Net Core, MongoDb, Aggregation 

Framework, SignalR, ReactNative, VueJS

Khách hàng: Việt Nam 

Thời gian: 10/2019 - 06/2021

Độ lớn dự án: 60 MM

Thông tin dự án:

- Hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ hợp đồng trong lĩnh vực ngân hàng, 

bao gồm các loại hợp đồng: tín dụng, tài sản bảo đảm, cam kết bảo 

lãnh, các phụ lục hợp đồng, …

- Hỗ trợ xuất văn bản định dạng .doc, .pdf và tích hợp vào hệ thống 

luân chuyển chứng từ trong ngân hàng.

- Hỗ trợ khai báo các mẫu hợp đồng thay đổi tùy theo từng thời kỳ 

ban hành, đồng thời tích hợp quản lý khoản vay và hệ thống T24 - 

hệ thống ngân hàng lõi dùng để quản lý và theo dõi các nghiệp vụ 

kinh tế hành chính đã được áp dụng rộng rãi trong hơn 400 ngân 

hàng trên toàn thế giới.

- Việc áp dụng phần mềm này trong hệ thống ngân hàng không chỉ 

tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian xử lý cho nhân viên ngân hàng 

mà còn tăng tính minh bạch trong việc quản lý và lưu trữ các hồ sơ, 

hợp đồng.

Ngôn ngữ lập trình: Java, Angular, React-native

Công nghệ & Frameworks: Microservice, Kafka, Spring framework
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Khách hàng: Việt Nam (Biin JSC.) 
Thời gian: 06/2019 - Hiện tại
Độ lớn dự án: 30 MM 
Thông tin dự án:
- Ứng dụng dành cho người dùng Việt Nam cho phép lưu trữ sổ 
khám bệnh và sử dụng nhiều dịch vụ y tế khác trên một ứng 
dụng
- Nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa giúp kết nối bác sĩ và bệnh 
nhân với một số tính năng nổi bật như:
     - Video call
     - Chat bằng tin nhắn
     - Đặt lịch khám
     - Kết nối với hệ thống thông tin của bệnh viện
     - Chi trả trực tuyến với tài khoản ngân hàng (qua Onepay)
     - Y bạ điện tử

Ngôn ngữ lập trình:
C#, React-Native, Html/Css/Javascript 
Công nghệ:
.Net Core, SignalR, ReactNative, VueJS

BIIN Y TẾ
Ứng dụng khám chữa bệnh từ xa

Khách hàng: Việt Nam (AEON Mall Long Biên) 

Thời gian: 04/2022 - 08/2022

Độ lớn dự án: 13 MM

Thông tin dự án:

- Hệ thống quản lý kho là một hệ thống đa nền tảng dành 

cho một thương hiệu siêu thị nổi tiếng tại Việt Nam, bao 

gồm cả ứng dụng trên web và trên điện thoại nhằm hỗ trợ 

các quản lý và nhân viên kho quản lý hàng xuất - nhập, 

vật tư kho và báo cáo

- Sau ba tháng triển khai cho khách hàng, hệ thống đã ghi 

nhận hơn 200 đơn hàng xuất - nhập và gần 500 loại vật 

tư kho 

Ngôn ngữ lập trình: Java
Công nghệ & Frameworks: Spring Boot, Angular, 
Bootstrap, Jquery, MySQL
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Khách hàng: Việt Nam (Biin JSC.) 

Thời gian: 08/2019 - Hiện tại

Độ lớn dự án: 50 MM

Thông tin dự án:

Ứng dụng hỗ trợ kết nối khách du lịch với hướng dẫn viên, các nhà 

cung cấp dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

- Apps dành cho khách du lịch là ứng dụng kết nối đa phương tiện 

cung cấp các thông tin, tiện ích dành cho khách du lịch. Ứng dụng 

hỗ trợ các nền tảng Android và IOS gồm các tính năng chính: quản 

lý tour; tra cứu thông tin, trao đổi với hướng dẫn viên; tra cứu các 

tour đã tham gia; gửi ý kiến phản hồi; trải nghiệm mua sắm trực tiếp 

trên apps với các tiện ích riêng cho khách du lịch.

- Apps dành cho Hướng dẫn viên là ứng dụng kết nối đa phương 

tiện, ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng Android và IOS gồm các tính 

năng chính: quản lý tour; tra cứu thông tin, trao đổi với khách du 

lịch; gửi ý kiến phản hồi.

Ngôn ngữ lập trình: C#, Javascript, HTML, CSS

Công nghệ & Frameworks: .Net Core, MongoDb, Aggregation 

Framework, SignalR, ReactNative, VueJS

REACH 
Phần mềm quản trị sinh viên
Khách hàng: Việt Nam 
Thời gian: 01/2019 - 06/2019
Độ lớn dự án: 21 MM
Thông tin dự án:
Xây dựng bộ phần mềm quản trị sinh viên:
- Web quản trị: 
 + Giúp giáo viên quản trị sinh viên các báo cáo xếp 
loại hạnh kiểm, thống kê các khoản đầu tư của nhà tài trợ, 
kết quả đầu ra của từng khóa từng trung tâm
 + Giúp giáo viên và cộng tác viên tương tác đăng các 
bài viết và phản hồi các feedback của sinh viên
- App 2 phiên bản (iOS, Android): giúp sinh viên và nhà 
trường tương tác về công việc, những phản hồi về doanh 
nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên mới ra trường...

Ngôn ngữ lập trình: C#, Javascript, HTML, CSS,  Java 
(Android), Swift
Công nghệ & Frameworks: ABP, Web API, .NET core, Sql 
Server, Entity Framework, AngularJS, Android SDK, iOS 
SDK
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RIPT MAP 
Bản đồ chất lượng dịch vụ viễn thông
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Khách hàng: Việt Nam (Công ty cổ phần Công 
nghệ thương mại và dịch vụ Sức Sống Mới)
Thời gian: 04/2018 - Hiện tại
Độ lớn dự án: 16.5 MM
Thông tin dự án:
- Hiển thị chất lượng dịch vụ viễn thông của 3 
mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone trên bản 
đồ
- Quản lý chiến dịch đo
- Xây dựng hệ thống báo cáo động 

Ngôn ngữ lập trình: PHP, Javascript
Công nghệ & Frameworks: SLIM Framework, 
MySql
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Khách hàng: Việt Nam (Viện CNTT - Viện khoa học và công 
nghệ quân sự)
Thời gian: 08/2017 - 02/2018
Độ lớn dự án: 24-25 MM
Thông tin dự án:
 - Xây dựng hệ thống thương mại điện tử về may mặc cho một 
trong những công ty may mặc lớn nhất tại Việt Nam (bao gồm: 
trang TMĐT, website quản lý đơn hàng, website quản lý nội 
dung, website báo cáo thống kê)
- Cho phép người dùng chọn sản phẩm, đặt hàng và thanh toán 
online, tự động chọn đơn vị ship, tra cứu trạng thái đơn hàng (kể 
cả không đăng nhập), hỗ trợ đổi trả hàng
- Cho phép người quản trị quản lý, xử lý đơn, kho, báo cáo thống 
kê, quản lý khách hàng (các chương trình khuyến mãi, chiến 
dịch khuyến mãi, marketing, etc.)
- Cho phép tương tác với hệ thống bán lẻ offline đã có

Ngôn ngữ lập trình: C#, Javascript, HTML, CSS
Công nghệ & Frameworks: Web API, .NET core, Sql Server, 
Entity Framework, AngularJS, ReactJS

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thương mại điện tử về may mặc



DIGITAL BOARD
Bảng điện tử trực tuyến

Khách hàng: Việt Nam
Thời gian: 04/2016
Độ lớn dự án: 2 MM
Thông tin dự án:
- Bảng điện tử hiển thị trực tuyến dữ liệu quản 
trị doanh nghiệp.
- Quản lý dữ liệu bằng các file Mircrosoft Excel. 

Ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, Javascript, 
HTML/CSS
Công nghệ & Frameworks: WebAPI, MongoDb
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FRIMA
Thương mại điện tử cho rượu
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Khách hàng: Nhật Bản
Thời gian: 10/2017 - 04/2018
Độ lớn dự án: 13 MM
Thông tin dự án:
- Ứng dụng thương mại điện tử về rượu trên 
nền tảng iOS và Android.
- Cho phép mua bán và thanh toán trực 
tuyến
- Cho phép tương tác (chat) giữa người 
mua - người bán - người quản trị ứng dụng

Ngôn ngữ lập trình: Java, Javascript, 
HTML/CSS, MySQL
Công nghệ & Frameworks: Ionic, Spring 
Framework

DỰ ÁN
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Khách hàng: Việt Nam
Thời gian: 04/2016
Độ lớn dự án: 2 MM
Thông tin dự án:
- Bảng điện tử hiển thị trực tuyến dữ liệu quản 
trị doanh nghiệp.
- Quản lý dữ liệu bằng các file Mircrosoft Excel. 

Ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, Javascript, 
HTML/CSS
Công nghệ & Frameworks: WebAPI, MongoDb

MYVTG
  Dịch vụ giá trị gia tăng dành cho khách hàng

DỰ ÁN
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Khách hàng: Việt Nam 
Thời gian: 05/2017 - 12/2017
Độ lớn dự án: 15 MM
Thông tin dự án:
- Dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng viễn 
thông
- Cho phép người dùng quản lý và tra cứu thông 
tin thuê bao và mua dịch vụ viễn thông
- Triển khai tại 9 quốc gia (Mozambique, Lào, 
Campuchia,...) với tổng số người dùng 1~2 triệu 
người trên toàn thế giới.

Ngôn ngữ lập trình: Java, Javascript, 
HTML/CSS, Oracle
Công nghệ & Frameworks:  Spring MVC, 
AngularJS



VUSTA 
Quản lý thông tin tổ chức
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Khách hàng: Việt Nam (Liên hiệp các hội khoa 
học và kỹ thuật Việt Nam)
Thời gian: 12/2017 - 02/2018
Độ lớn dự án: 10 MM
Thông tin dự án:
- Hệ thống quản lý thông tin các tổ chức và 
chuyên gia, quản lý bởi các phòng ban của 
VUSTA
- Cung cấp các tính năng quản lý thông tin, báo 
cáo, các loại văn bản với giao diện thân thiện
- Đối tượng sử dụng: quản trị hệ thống, lãnh đạo, 
lãnh đạo - nhân viên các phòng ban, các tổ chức

Ngôn ngữ lập trình: C#, Javascript, HTML, CSS
Công nghệ & Frameworks:  Web API, .NET core, 
Sql Server, Entity Framework, AngularJS



WEB SECURITY
  Hệ thống quét bảo mật

Khách hàng: Việt Nam
Thời gian: 08/2015 - 09/2015
Độ lớn dự án: 3 MM
Thông tin dự án:
- Xây dựng hệ thống giám sát các thiết bị kết nối 
Internet dùng trong doanh nghiệp và tổ chức.
- Xây dựng hệ thống lập lịch cho từng mức độ 
bảo mật. Tự động đưa ra các cảnh báo lỗi bảo 
mật cho các server và cơ sở dữ liệu (Sql Server, 
MySql, Oracle), webserver (IIS, tomcat, httpd 
server).
- Đếm lượt truy cập website và cảnh báo truy 
cập.

Ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, Javascript, 
Less
Công nghệ & Frameworks: Nessus, SNMP, 
Windows Services, .NET, Bootstrap
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ALTICAST 
  Ứng dụng Windows Phone

Khách hàng: Hàn Quốc
Thời gian: 6/2015 - 12/2015 
Độ lớn dự án: 28 MM
Thông tin dự án:
- Xây dựng ứng dụng xem phim và truyền 
hình theo yêu cầu trên nền tảng Windows 
Phone.
- Phát triển công nghệ cho phép giải mã 
các video và dữ liệu được mã hóa, cho 
phép player phát được cả các video đã 
được mã hóa và chưa mã hóa.

Ngôn ngữ lập trình: C#, WPF
Công nghệ & Frameworks: Broadcast of 
online television data, Windows Phone, 
HLS, DRM



ELECTRICITY BILLING
Hệ thống quản lý hóa đơn điện

Khách hàng: Nhật Bản
Thời gian: 04/2016 - 10/2016
Độ lớn dự án: 30 MM
Thông tin dự án:
- Xây dựng một ứng dụng nền tảng web giúp 
quản lý tiền điện của các tòa nhà, chung cư 
cao tầng, các ngân hàng và chi nhánh với các 
module chính như: cơ sở dữ liệu đa đối tượng; 
quản lý các thiết bị đầucuối như máy tính, máy 
in được kết nối trực tiếp đến thiết bị của người 
đo; tự động nhập xuất dữ liệu/ tải về báo cáo 
hàng tháng; tự động tính toán giá điện và 
doanh thu.
- Phát triển một ứng dụng di động để truyền dữ 
liệu thu thập được.

Ngôn ngữ: PHP, Javascript, HTML/CSS
Công nghệ & Frameworks: Laravel Framework, 
AngularJs,MySQ
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WATER RESOURCES
SOFWARE
Hệ thống quản lý tài nguyên
nước
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Khách hàng: Việt Nam
Thời gian: 8/2015 - 11/2015
Độ lớn dự án: 16 MM
Thông tin dự án:
- Phần mềm quản lý tài nguyên nước được 
tích hợp bản đồ thành phố Hà Nội 
- Cung cấp cho các kỹ sư/ chuyên gia số 
liệu thông kê quan trắc về tài nguyên nước 
mặt, nước ngầm, các trạm khí tượng có thể 
dưới đất, nước mặt, các trạm khí tượng, từ 
đó có thể quản lý toàn diện và cấp phép 
cho toàn bộ quận huyện trên địa bàn Hà 
Nội.

Ngôn ngữ lập trình: PHP, Javascript, 
html/css, SqlServer
Công nghệ & Frameworks: MapServer, 
OpenLayer, Leaflet, Laravel, Bootstrap



TOC
Hệ thống giám sát máy tính
cá nhân
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Khách hàng: Bungari
Thời gian: 12/2015 - 01/2016 
Độ lớn dự án: 30 MM
Thông tin dự án:
- Quản lý thông số và trạng thái mạng 
thiết bị (máy tính, máy in) trong nội bộ 
doanh nghiệp và từ xa
- Cho phép điều khiển từ xa các máy 
trong mạng nội bộ (gồm các thao tác bật, 
tắt, khởi động lại)

Ngôn ngữ lập trình: C#, .NET, t-SQL, 
Store procedure
Công nghệ & Frameworks: 
MultiThreading, Windows Services, WCF, 
WIX, WPF, SQLServer
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FAB-EIS
  Hệ thống quản lý doanh nghiêp

Khách hàng: Việt Nam (PetroVietnam, 
TCPharma, PTIC)
Thời gian: 6/2011 - 06/2013 
Độ lớn dự án: 240 MM
Thông tin dự án:
- Phần mềm sử dụng quản lý doanh 
nghiệp, sử dụng cho các doanh nghiệp 
thương mại, sản xuất, etc.
- Cung cấp các chức năng chính như 
quản lý bán hàng, kế toán, quản lý sản 
xuất, nhân sự, quản trị hệ thống, ...
- Hiện tại đang được sử dụng bởi 3 doanh 
nghiệp lớn về sản xuất dược phẩm, xây 
lắp và dầu khí.

Ngôn ngữ lập trình: Java, Swing
Công nghệ & Frameworks: Java Web 
Start, SQL Server, EJB, iReport, JBoss
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Khách hàng: Việt Nam
Url: https://timwook.com

Thời gian: 05/2016 - Present
Độ lớn dự án: 5+ MM 
Thông tin dự án:
- Hệ thống quản lý công việc hàng ngày, 
quản lý dự án, quản lý team. 
- Tăng hiệu quả làm việc và gắn kết 
team
- Hướng tiếp cận Mobile first.

Ngôn ngữ lập trình & Frameworks: C#, 
Javascript, LESS, MrGia&MT 
Framework, NoSql 
Công nghệ: WebAPI

DỰ ÁN
ĐIỂN HÌNH 7

Khách hàng: Bungari
Thời gian: 12/2015 - 01/2016 
Độ lớn dự án: 30 MM
Thông tin dự án:
- Quản lý thông số và trạng thái mạng 
thiết bị (máy tính, máy in) trong nội bộ 
doanh nghiệp và từ xa
- Cho phép điều khiển từ xa các máy 
trong mạng nội bộ (gồm các thao tác bật, 
tắt, khởi động lại)

Ngôn ngữ lập trình: C#, .NET, t-SQL, 
Store procedure
Công nghệ & Frameworks: 
MultiThreading, Windows Services, WCF, 
WIX, WPF, SQLServer



Email: contact@siten.vn
Website: https://siten.vn
Địa chỉ: Tầng 6, số 86 đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì,
Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: (+84) 246 260 2457

THÔNG TIN
LIÊN HỆ

Siten.WarmlyWelcome(You);
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