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Giá trị cốt lõi



TẦM NHÌN &
SỨ MỆNH
Trở thành công ty tư vấn hàng đầu tại Việt nam và APAC hỗ
trợ doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 và
chuyển đổi công nghệ số (Digital Transformation) để phát
triển nhanh hơn.

Thúc đẩy đổi mới, tăng năng suất và hiệu quả vận hành của
doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ và phần mềm
trên nền tảng Cloud (ERP, APS, MES, CRM, Ecommerce, BI và
Workspace) của các hãng phần mềm hàng đầu trên thế giới.



Ban Giám
đốc

Phạm Ánh Dương
FOUNDER, CEO

Dư Đình Trường
SOLUTION DIRECTOR

Nguyễn Công Bính
HCM BRANCH DIRECTOR

Nguyễn Chí Liêm
HANOI BRANCH DIRECTOR

Michelle Alphonso
BOD MEMBER - SINGAPORE HQ



Đội ngũ
triển khai

36 Chuyên gia nghiệp vụ
36 chuyên gia nghiệp vụ các lĩnh vực tài
chính kế toán, chuỗi cung ứng, sản xuất,
thương mại điện tử

08 Chuyên gia lập trình cao cấp
08 chuyên gia lập trình nâng cao với  JavaScript,
jQuery, HTML, SuiteScript (1.0 2.0), Suiteflow,
Suitetalk, and SuiteBuilder.
Web Services bao gồm REST, SOAP and WSDL
Tích hợp các giải pháp Smart Factory và thiết bị thông
minh (IOT)

06 Quản lý dự án
06 chuyên gia cấp cao kiêm quản lý dự án:
Dư Đình Trường, Nguyễn Công Bính, Phạm
Thị Phượng, Bùi Văn Việt, Nguyễn Thanh
Vân, Đồng Thị Thanh Hoa,



Điểm nhấn 2020
Tăng trưởng nhanh
Năm 2020 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của SuiteCloud với hàng chục
dự án ERP quy mô vừa và lớn được ký kết và triển khai cho các tập
đoàn Dược phẩm, Đồ gia dụng, Thực phẩm, Đồ uống, Gang thép, Thiết
bị công nghệ cao, Bất động sản công nghiệp và Thương mại điện tử.

Đối tác 5-STAR của Oracle
Netsuite
SuiteCloud Vietnam cùng công ty holiding là tập đoàn
PointStar Pte Ltd Singapore được Hãng Oracle Netsuite
vinh danh là đối tác dẫn đầu Châu Á Thái Bình Dương
(APAC) trong năm tài chính 2019 - 2020, tiếp tục là đối
tác 5-star dẫn đầu khu vực APAC trong năm tài chính
2020 - 2021.

Hệ sinh thái Cloud
hoàn chỉnh
Tích hợp hoàn chỉnh bộ giải pháp ERP,
CRM, APS, MES, POS, Ecommerce, GIS, BI
trên công nghệ Cloud cho doanh nghiệp
ngành Sản xuất, Phân phối, Dịch vụ.



Giải pháp
& Dịch vụ

Đánh giá sẵn sàng triển
khai ERP
Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị triển khai ERP
xác định và đánh giá các điều kiện cần thiết
đảm bảo lựa chọn giải pháp ERP phù hợp và
triển khai thành công.

Cung cấp phần mềm
quản lý doanh nghiệp
Cung cấp phần mềm Oracle Netsuite Cloud
ERP, CRM, BI, Ecommerce, Mobile App chuyên
dụng, SuiteExpansion và Amazon Web
Services.

Triển khai ERP và tích
hợp hệ thống
Triển khai ERP, phát triển chức năng đặc thù
và tích hợp với các ứng dụng phần mềm
chuyên ngành, chuyên dụng như APS, MES,
LIMS, GIS và thiết bị IOT





Giải pháp
IaaS, PaaS, SaaS



Đảm bảo những điều kiện cần thiết để triển khai dự án
ERP thành công và tiết giảm chi phí

Đánh giá sẵn sàng
triển khai ERP



Phạm vi 
đánh giá 

Hệ thống, dữ liệu
Đánh giá hệ thống dữ liệu và xác định
chiến lược chuẩn hóa và chuyển đổi
dữ liệu

Chiến lược
Đánh giá chiến lược kinh doanh
của doanh nghiệp và xác định
yêu cầu đối với hệ thống ERP.

Tổ chức, năng lực
Đánh giá năng lực tổ chức, nhân lực,
văn hóa doanh nghiệp, thuận lợi và
thách thức cần vượt qua để triển khai
thành công ERP



Cung cấp phần mềm, tư vấn triển khai ERP, CRM, BI,
Ecommerce và tích hợp các hệ thống liên quan (APS,
MES, LIMS, DMS, POS, E-invoice, GIS, thiết bị IOT) cho
Doanh nghiệp ngành Sản xuất, Phân Phối và Dịch vụ.

Triển khai ERP



Triển khai ứng dụng ERP cho Doanh nghiệp
Sản xuất Dược, Thực Phẩm, Đồ Gia dụng,
Nông nghiệp công nghệ cao, Vật liệu xây
dựng ... và tích hợp với các phần mềm và
thiết bị chuyên ngành (EAM, APS, MES, LIMS,
GIS, IOT)

Ngành
Sản xuất



Doanh nghiệp Bán buôn
Triển khai ứng dụng ERP cho doanh nghiệp
Phân phối Bán buôn và tích hợp với các ứng
dụng chuyên ngành (DMS, Customer/Vendor
Portal, Ecommerce, E-invoice, CRM, BI)

Doanh nghiệp Bán lẻ
Triển khai ứng dụng ERP cho doanh nghiệp
Phân phối Bán lẻ đa kênh Omnichannel và
tích hợp với các ứng dụng chuyên ngành
(POS, Loyalty, E-Commerce, E-invoice, BI)

Ngành
Phân phối



E-commerce

Website TMĐT
Thiết kế, phát triển Website
TMĐT tích hợp với ERP, CRM,
quản lý khách hàng thân thiết
(Loyalty) và BI

MobileApp
Thiết kế, phát triển Mobile App
chuyên dụng cho TMĐT tích hợp với
hệ thống ERP, CRM, quản lý khách
hàng thân thiết (Loyalty) và BI



Ngành
Dịch vụ
Doanh nghiệp Tư vấn
Triển khai ứng dụng ERP cho doanh nghiệp
tư vấn chuyên nghiệp và tích hợp với các ứng
dụng chuyên ngành

Doanh nghiệp Dịch vụ IT
Triển khai ứng dụng ERP cho doanh nghiệp
gia công phần mềm, dịch vụ công nghệ
thông tin và tích hợp với các ứng dụng
chuyên ngành.



Khách hàng 
APAC



Khách hàng
Vietnam



Văn phòng
APAC

Japan, Singapore, Việt nam, Malaysia,
Indonesia, Pakistan, Taiwan, Hongkong



Liên hệ
Công ty TNHH Suite Cloud
MST: 0108671324

Văn phòng tại Việt nam
Trụ sở: Tầng 22, VP Bank Tower, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội

Chi nhánh: Tầng 10, Bamboo Airways Tower, 256 Cầu Giấy, Hà nội
Chi nhánh: 18A Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TP.HCM

Website | Email
www.suitecloud.vn | info@suitecloud.vn

Telephone
+84 243 998 3232 | +84 936 253 289


