
COMPANY
PROFILE

CMC 
SAIGON
System Integration Co., Ltd



GIõI THIåU CHUNG

V“ CMC SI Saigon

Lfich sˆ h◊nh thµnh vµ ph∏t tri”n

ßfinh h≠Ìng chi’n l≠Óc

Gi∏ trfi cËt l‚i

C¨ c†u tÊ ch¯c

LèNH V#C HOÑT ßóNG

SÅN PH¬M � DëCH V| � GIÅI PHÉP 

N°NG L#C � TH⁄ MÑNH  

N®ng l˘c nh©n s˘

N®ng l˘c tµi ch›nh

H÷ thËng qu∂n l˝ t›ch hÓp

ßˇI TÉC

KHÁCH HÀNG

D# ÁN TIÊU BIÕU

GIÅI TH¶ôNG

GENERAL INFORMATION

About us

History of revolution & Milestones

Strategic Orientation

Core Values

Organization Structure

MAIN BUSINESS FIELDS

PRODUCTS � SERVICES � SOLUTIONS

STRENGTH � CAPABILITY
Human resource capability 

Finance capability 

Integration management system 

 

PARTNERS

CUSTOMERS

REMARKABLE PROJECTS

AWARDS

04

04

06

10

12

14

16

18

20
22

23

24

25

26

28

30

MỤC LỤC
CONTENT



V
ề C

M
C

 SISG
 - A

b
out us

4

|

5

Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn 
(CMC SI Saigon) là công ty thành viên thuộc Tập 
đoàn Công nghệ CMC, nhà cung cấp giải pháp và 
dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT hàng đầu Việt Nam, 
Huy chương Vàng đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp 
hệ thống CNTT Việt Nam, thương hiệu Sao Vàng 
Đất Việt…
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án 
trọng yếu của Việt Nam, CMC SI Saigon luôn 
là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các 
giải pháp tích hợp hệ thống dựa trên nền tảng 
CNTT tiên tiến. 
Đối với chúng tôi tìm được đối tác thích hợp, có 
cùng tầm nhìn và sứ mệnh là điều kiện tiên quyết 
để đem đến sự thành công của các bên tham gia 
cũng như mang đến lợi ích cho khách hàng. Với 
tiềm năng sẵn có là mối quan hệ đối tác chiến lược 
trong ngành CNTT với các tập đoàn công nghệ 
hàng đầu thế giới như: IBM, Dell, Cisco,     Oracle, 
Microsoft, Vmware, HPE, HPI, Infosys… CMC SI 
Saigon luôn mang đến sự thỏa mãn cao nhất về 
giải pháp công nghệ và chất lượng cho khách hàng.

CMC Saigon System Integration Co.,Ltd (CMC SI 
Saigon) is a member of CMC Technology Group, 
the Leading System Integrator in Vietnam, one of 
the top 200 Best Brands of Vietnam Gold Star 
Award (YBA 2015)  
With over  20 years of experience in implementing 
projects in Vietnam, CMC SI Saigon is the leader 
in providing system integration solutions on the 
basis of innovation and advanced IT platform. 
For us to find the right partners with the same 
vision and mission as a prerequisite condition to 
cooperate successfully as well as to enable our 
clients to achieve greater benefits.  CMC SI Saigon 
has a potential relationship with strategic partners 
who are the technology leaders in the world such 
as: IBM, Dell, Cisco, Oracle, Microsoft, VMware, 
HPE, HPI, Infosys... We make efforts to deliver the 
most extraordinary services and solutions to satisfy 
our clients’ demand in quality and efficiency. 

“ The leader in 
providing system 
integration 
solutions ”

Về CMC SI Saigon 
ABOUT US
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Lịch sử hình thành 
và phát triển 
HISTORY OF REVOLUTION AND MILESTONES

THÀNH LẬP TIỀN THÂN CMC SI SAIGON

Công ty TNHH Máy tính Truyền Thông (tiền thân 
của tập đoàn công nghệ CMC) thành lập Công 
ty Máy tính Truyền Thông II (tiền thân của CMC 
SI Saigon), đã đặt những viên gạch nền móng 
đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh tích hợp hệ 
thống, với mục tiêu trở thành một đơn vị tích 
hợp chuyên nghiệp, đánh dấu sự ra đời của CMC 
tại thị trường phía Nam. 

THE PRECURSOR OF CMC SI SAIGON
• Computer Communications Company II (the 
precursor of CMC SI Saigon) was founded by 
Computer Communications Ltd. Company (the 
precursor of CMC Group). This was the initial 
steps of our journey in system integration business 
with the target of becoming a professional inte-
gration company in southern market.

ĐÁNH DẤU BƯỚC TRƯỞNG THÀNH

 • Trở thành nhà tích hợp hệ thống (SI) đầu tiên 
của Cisco tại Việt Nam
• Triển khai thành công dự án kế toán kho bạc 
cho 7 tỉnh/thành phố với gần 100 KBNN huyện 
cho kho bạc nhà nước
• Cung cấp thành công giải pháp hạ tầng truyền 
thông ngành tài chính - một trong các dự án 
triển khai mạng Wan cung cấp dịch vụ kết nối 
(Frame-relay) trên diện rộng cho 60 tỉnh/thành 
phố trong cả nước với hàng nghìn điểm truy cập 
và là một trong những dự án có quy mô và tính 
chất phức tạp nhất Việt Nam. 

MARKED A MATURE

• Became the first System Integration (SI) partner 
of Cisco in Vietnam
• Implemented successful Treasury Accountant 
Project for 7 provinces/ cities with nearly 100 
districts treasury. 
• Provided communication infrastructure solutions 
for finance sector - one of these was implementation 
of WAN network and connection (frame-relay) 
service  for for 60 provinces/cities with a thousands 
of access points. This was considered one of the 
most complex and critical projects in Vietnam.

TÁI CẤU TRÚC ĐỂ THÀNH CÔNG

CMC thực hiện tái cấu trúc, trở thành một hệ 
thống các công ty thành viên liên kết chặt 
chẽ với nhau về mặt pháp lý, tài chính, nhân 
lực, thương hiệu, chiến lược sản phẩm… nhưng 
chuyên biệt hóa theo lĩnh vực ngành nghề để 
đảm bảo sự linh hoạt và tương trợ lẫn nhau theo 
thế chân kiềng, trong đó CMC là công ty mẹ và 3 
công ty thành viên là Công ty TNHH Tích Hợp Hệ 
Thống CMC (CMC SI), Công ty Giải pháp Phần 
Mềm CMC, Công ty máy tính CMS. Cũng trong 
năm 2006, công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống 
CMC (CMC SI) thành lập chi nhánh mới. 

RESTRUCTURE FOR SUCCESS

In this period we decided to restructure our 
company into an organization with  member  
companies who are closely  associating to each 
other regarding to legal, financial, human 
resource, branding, product strategy, etc but 
specialized by business sector to ensure flex-
ibility and mutual support. According to this 
structure, in which CMC is the parent company 
and three subsidiaries  include: CMC System 
Intergration Co., Ltd (CMC SI), CMC Software 
Solutions Company, CMS Computer Company.  
In year 2006, CMC System Intergration Co., Ltd 
established a new branch.

1998
2000

2000
20061996



THÀNH LẬP CMC SI SAIGON

• Tháng 8/2011, xác định thị trường phía 
Nam là vô cùng quan trọng trong định 
hướng phát triển công ty và để đánh dấu 
bước trưởng thành ở mảng tích hợp hệ 
thống của tập đoàn CMC, công ty đã ra 
mắt Công ty TNHH Tích hợp hệ thống 
CMC Sài Gòn trên cơ sở chi nhánh công 
ty tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động 
chính trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống.
• Thuộc top 500 doanh nghiệp tư nhân 
lớn nhất Việt Nam  (VNR,2011)
• Đứng thứ 2 trong top 5 công ty ICT Việt 
Nam (HCA) và Huy chương Vàng đơn 
vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống 
CNTT 

ESTABLISHMENT OF CMC SAIGON
SYSTEM INTEGRATION CO.,LTD

• Establishment of CMC Saigon System 
Integration Company
• Won Top 500 largest enterprises in 
Vietnam ( VNR)
• Won Gold Medal Award in System 
Integration Services & ranked  the 2nd in 
Top 5 ICT Vietnam (HCA)

TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC 

• Trở thành đối tác Collaboration 
Architecture Specialization cấp độ 
Advanced, cũng là công ty thứ 4 đạt 
cấp độ này ở khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương. 
• Đạt cúp “Đối tác tăng trưởng tốt 
nhất của VMWare - 2013”
• Số 1 Việt Nam về giải pháp CNTT 
cho các cơ quan Chính phủ, ngành Tài 
chính – Ngân hàng, Giáo dục và Đào 
tạo.
• Đạt cúp “Đối tác có năng lực kỹ 
thuật phần mềm tốt nhất của IBM - 
2014”

KEEPING MOVING FORWARD 

• Became Cisco Collaboration Archi-
tecture Specialization Partner with 
Advanced level and named as the 4th 
company  in Asia Pacific region honored 
at this level
• The Rising Star Award (VMWare, 2013)
• Ranked the first in providing  IT 
solutions for Government Agencies, 
Finance – Banking and Education sector 
in Vietnam. 
• The best technical vitality BP 
(IBM, 2014) 

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ HÀNG ĐẦU 

• Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2015
• “Đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp 
hệ thống CNTT hàng đầu Việt Nam” 
do HCA trao tặng
• “Huy chương vàng đơn vị cung cấp 
dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT 
Việt Nam 2015” do HCA trao tặng
• Doanh thu cán mốc 1,000 tỷ đồng 
năm 2015. 
• Là đại diện Việt Nam duy nhất đạt 
cup “Đối tác của năm” do Microsoft 
trao tặng 
• “Đối tác của năm” do VMWare 
trao tặng 

LỘT XÁC

• Tổ chức thành công Ngày hội Công 
nghệ CMC SI Saigon Connection Day 
- quy tụ gần 500 chuyên gia CNTT tại 
TP.HCM cùng thảo luận về xu hướng 
Digital Transformation. 
• Cùng với Tập đoàn Công nghệ CMC, 
CMC SI Saigon thực hiện thay đổi hệ 
thống nhận diện thương hiệu mới với 
hình ảnh chuyên nghiệp, đổi mới và 
sáng tạo hơn. 
• Đối tác NSX của năm (VMware, 2016)

  

ASSERTING THE LEADING POSITION 

• Viet Golden Star Award (YBA 2015)
• The Leading System Integrator in 
Vietnam & Golden Medal Award in 
System Integration Services 
(HCA 2015)
• The revenue reached 1,000 billion vnd 
• Country Partner of the Year 
(Microsoft, 2015)
• Country Partner of the Year 
(VMWare, 2015)  

TRANSFORMATION 
 
• Successfully held “Connection Day” 
which was considered the most important  
technology event of the year  to CMC 
SI Saigon. This was the destination 
for  500 IT experts in Hochiminh City 
gathering and discussing on  innovative 
IT solutions and  Digital Transformation 
trends.
• With CMC Corporation, CMC SI Saigon 
launched new corporate identity system 
with professional, innovative and creative 
appearance. 
• NSX Partner of the Year (VMWare, 
2016) 

2011

2011
2014

2015

2016
TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

• Tăng trưởng vượt bậc về doanh thu trên 400%, 
chiếm trên 50% doanh thu của Tập đoàn CMC.
• Trở thành Đối tác L.A.R của Microsoft tại Việt 
Nam và là một trong hai đơn vị duy nhất của 
Việt Nam cung cấp Phần mềm có bản quyền cho 
Chính Phủ. 
• Triển khai thành công dự án Hệ điều hành tác 
nghiệp và Intranet tại hàng trăm điểm trên toàn 
quốc cho đề án của văn phòng TW Đảng bằng phần 
mềm nguồn mở - khẳng định vị thế là đơn vị cung 
cấp giải pháp mã nguồn mở số 1 tại Việt Nam. 
• Thành lập Trung Tâm Giải pháp Doanh nghiệp 
(Business Solutions Center) tại tp. HCM định 
hướng triển khai các hệ thống CRM, ERP cho 
khách hàng.
• Khẳng định vị trí trong lĩnh vực Ngân hàng qua 
các dự án lớn với các ngân hàng như: Agribank, 
An Bình, Đông Á…

AGGRESSIVE GROWTH 

• Growth in revenue exceeded  400% compared 
to 2006, accounting for  above 50% of CMC 
Group consolidated revenue.
• Became a Microsoft L.A.R Partner in Vietnam 
and was  one of two  software suppliers with full 
copyright  to Government.
• Sucessfully implemented Operating Systems 
Project & Intranet at hundreds of points nation-
wide  for all of the Central Party Alliance for 
Government Office by open source software 
- asserted our dominant  position in providing  
open source solutions in  Vietnam.
• Established (Business Solutions Center) in 
Hochiminh City focusing on implementing CRM, 
ERP system for customers.
• Strengthened our competitive advantage in 
providing solutions for the banking sector by 
implementing projects for various  banks such 
as Bank of Agriculture and Rural Development, 
An Binh Commercial Join Stock Bank, DongA 
Joint Stock Commercial Bank, etc

2007
2011

Lịch sử hình thành 
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Định hướng chiến lược
STRATEGIC ORIENTATION

CMC SI Saigon định hướng chiến lược khẳng định vị 
thế hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tích hợp hệ thống 
CNTT tại phía Nam và vươn lên thành nhà Tích hợp 
hệ thống CNTT hàng đầu khu vực bằng việc duy trì 
tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 30% đến 40%, có 
khả năng cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ 
thông tin chuyên nghiệp với chất lượng cao, uy tín vượt 
trội, chiếm 50% thị phần về cung cấp giải pháp CNTT 
cho ngành tài chính - ngân hàng.

Bằng tình yêu, niềm đam mê và khát khao cháy bỏng, 
mỗi con người CMC SI Saigon nỗ lực hết mình trong 
lao động học tập, sáng tạo đổi mới, đoàn kết một lòng, 
phấn đấu đưa CMC SI Saigon vươn tới những đỉnh cao 
mới. CMC SI Saigon cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho 
khách hàng, lợi nhuận cho các cổ đông, cuộc sống 
phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể 
cán bộ công nhân viên, vì mục tiêu xây dựng xã hội 
ngày một tốt đẹp hơn.

Our strategy is to position as the leading system 
integration company in Southern market and to 
emerge as one of the best system integrators in ASIA 
region by maintaining the annual growth rate at 30% 
- 40%. We aim to make up for 50% of market share 
in Finance – Banking section by providing professional 
IT services and solutions with exceptional quality and 
creditability. 

With love, passion and desire, each person of CMC SI 
Saigon efforts in labor, research, creativity, innovation, 
unites and forwards the digital future. CMC SI Saigon 
commits to bring satisfaction to customers, prosperity 
to stakeholder and both well – being physical and spirit 
of all staffs. 

TOWARDS
THE 
DIGITAL 
FUTURE

Hướng tới 
      tương lai số



G
iá trị cốt lõi - C

ore values

12

|

13

SÁNG TẠO

• Chúng tôi thể hiện sự đam mê 
sáng tạo trong từng sản phẩm, 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng
• Chúng tôi đề cao tri thức, sự 
đổi mới và sáng tạo
• Chúng tôi đưa ra những giải pháp 
thông minh để phục vụ công việc 
và cuộc sống
• Chúng tôi đề cao sự khác biệt 
độc đáo 

CREATIVITY

• We express the creative, passion 
of each product - services provided 
to clients
• We highlight knowledge, innovation 
and creativity
• We provide intelligent solutions 
to serve the work and life
• We highlight unique differences

CHUYÊN NGHIỆP

• Chuyên mới chuẩn (C.M.C) - 
khẩu hiệu hành động của chúng tôi
• Chúng tôi chuyên nghiệp từ hình 
ảnh, tác phong, lời nói, hành động 
và trên từng sản phẩm, dịch vụ
• Chuyên nghiệp trong cam kết 
của mình với khách hàng, đối tác,
cổ đông, CBNV và cộng đồng
• Chuyên nghiệp giúp chúng tôi 
có được sự tin cậy của khách hàng 
và không ngừng phấn đầu để 
khách hàng tin cậy
• Chuyên nghiệp giúp chúng tôi 
không ngừng nỗ lực, sáng tạo và
đổi mới để mang tới cho khách 
hàng các sản phẩm - dịch vụ 
tối ưu nhất. 

PROFESSIONAL

• Specialized to standards (C.M.C) 
- the slogan of our actions
• We professionally from the image, 
behavior, words, actions and on 
each product, service
• Professional in commitment to 
customers, partners, shareholders, 
employees and community
• Professional help us get the trust 
of customers and constantly strive 
for customer confidence
• Professional help us do our utmost, 
creative and innovate to server 
customers.

ĐỒNG ĐỘI

• Chúng tôi chia sẻ thuận lợi và 
khó khăn, thành công và thất bại.
• Chúng tôi hỗ trợ để cùng nhau 
phát triển. 

TEAMWORK

• We share the advantages and 
disadvantages, successes and 
failures
• We support to develop together

Giá trị cốt lõi
CORE VALUES 

Creativity
Professional 

Teamwork

Sáng tạo 
Chuyên nghiệp 
Đồng đội
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Cơ cấu tổ chức
ORGANIZATION STRUCTURE

Với định hướng phát triển mang tính chuyên môn cao, hiện nay cơ cấu tổ chức của CMC SI Saigon 
luôn được hiện đại hóa và chia thành các khối chức năng chuyên môn tập trung nhằm phục vụ 
khách hàng tốt nhất.

As we targeted to develop on the basis of specialization, our structure has been decentralized into 
different  functional business units, each of these will focus on its function  to serve customers with 
the best quality. 

• Mua sắm/ Cung ứng
• Kế toán tài chính
• Quản trị chất lượng
• Nhân sự
• Hành chính 

• Tư vấn và triển khai các giải pháp và ứng dụng ngành (BI, Risk 
Management, BPM/ECM, CRM...)
• Tự doanh hoặc phối hợp với khối GB kinh doanh các giải pháp và 
ứng dụng ngành
• Xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng trong nội bộ 
công ty và phát triển kinh doanh ra bên ngoài

• Tư vấn, triển khai, quản lý dự án
• Bảo hành, bảo trì, sửa chữa các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hạ tầng 
của công ty. 
• Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng năng lực kỹ thuật cốt lõi 
cho công ty
• Trực tiếp kinh doanh các dịch vụ IT nói chung hoặc phối hợp với 
khối GB để kinh doanh các giải pháp dịch vụ hạ tầng khác. 

• Tổ chức kinh doanh theo các mảng thị trường chiến lược, kế hoạch 
kinh doanh đã được phê duyệt. 
• Kinh doanh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hạ tầng và giải pháp 
(khối ITS cung cấp) và giải pháp, dịch vụ doanh nghiệp (khối BS) cung cấp 
• Tìm kiếm và phát triển quan hệ đối tác 
• Xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty

• Purchasing
• Accounting and Finance
• Quality Assurance
• Human Resource
• Administration

• Consulting and deploying business solutions/ services, for example: 
BI, Risk Management, BPM/ECM, CRM, etc 
• Doing business or cooperating with GB Group to buy business 
solutions/ services
• Building and developing software solutions to satisfy  internal  
requirement then providing outsides  

BAN GIÁM ĐỐC ORGANIZATION STRUCTURE

• Consulting, deploying, managing projects
• Providing warranty, infrastructure maintenance services
• Being responsible for  building core technological competence
• Providing   technology services and cooperating with GB Group 
to  provide infrastructure  technology services 

• Organizing Business Department based on strategic markets
• Selling infrastructure products, solutions and services provided by 
ITS Group, and business solutions and services provided by  BS Group 
• Seeking and analyzing Strategic Business Partner 
• Managing public relations, company’s image and brand. 

Định hướng phát triển 
mang tính chuyên môn cao
“ The development of highly professionalism ”

KHỐI GB
(GENERAL BUSINESS)

GENERAL BUSINESS 
GROUP

INFRASTRUCTURE 
SOLUTIONS/SERVICES 
GROUP(ITS)

BUSINESS 
SOLUTIONS GROUP
(BS)

BACK OFFICE

KHỐI GIẢI PHÁP 
DỊCH VỤ HẠ TẦNG 
(ITS)

KHỐI GIẢI PHÁP DỊCH 
VỤ DOANH NGHIỆP

KHỐI VĂN PHÒNG
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Lĩnh vực hoạt động
MAIN BUSINESS FIELDS

Giải pháp hạ tầng CNTT
•  Hạ tầng trung tâm dữ liệu
•  Sao lưu phục hồi dữ liệu
•  Khôi phục sau thảm hoạ
•  Intranet
•  IP telephony
•  Hội nghị truyền hình
•  Truyền thông hợp nhất
•  Thư viện điện tử

IT Infrastructure Solutions
•  Database center infrastructure
•  Database recovery storing 
•  Post disaster recovery 
•  Intranet
•  IP telephony
•  Conference
•  Unified Communication (UC) 
•  E-library 

Dịch vụ tích hợp hệ thống
• Tư vấn, thiết kế, triển khai các dự án CNTT
• Hỗ trợ kỹ thuật
• Bảo hành mở rộng
• Bảo trì hệ thống

Cung cấp sản phẩm CNTT 
- Viễn thông
•  Thiết bị ngoại vi
•  Hệ thống máy chủ
•  Chuyên mạch
•  Phần mềm hệ thống
•  Các thiết bị chuyên dụng về công 
nghệ như: ATM, POS
•  ...

Telecom IT Product
•  Peripheral equipment
•  Server system 
•  Switching 
•  System software 
•  Specialized equipment: ATM, POS…

Giải pháp CNTT
chuyên ngành
•  Giải pháp cho chính phủ
•  Giải pháp cho doanh nghiệp
•  Giải pháp chuyên ngành tài chính 
- ngân hàng - bảo hiểm
•  Giải pháp cho Giáo dục - đào tạo
•  Giải pháp cho ngành Viễn thông

Specialized IT Solutions
•  Solutions for Government 
•  Solutions for Enterprise
•  Solutions for Banking & Finance
•  Solutions for Education 
•  Solutions for Telecommunication

System integration solutions
•  Consulting, designing, developing IT 
projects
•  Technical assistance services
•  Warranty 
•  Maintenance
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Sản phẩm • Dịch vụ • Giải pháp 
PRODUCTS • SERVICES • SOLUTIONS

Sản phẩm 
• Thiết bị CNTT phổ dụng:
- Nhu cầu sử dụng CNTT căn bản như PC, laptop, máy in, 
thiết bị mạng,…
- Mua mới, nâng cấp hoặc tái tục bản quyền phần mềm.
• Thiết bị CNTT chuyên dụng:
- Máy chủ chuyên dụng: Intel, Unix based.
- Hệ thống lưu trữ tập trung: storage, SAN, NAS, TAPE,..
- Thiết bị mạng cao cấp, thiết bị bảo mật, viễn thông
- Thiết bị viễn thông, tối ưu hóa vận hành, giám sát hệ thống

Giải pháp
• Giải pháp CNTT chuyên ngành tài chính, ngân hàng: 
Core banking, core chứng khoán, LOS, LMS,..
• Giải pháp CNTT chuyên ngành doanh nghiệp: ERP, CRM,..
• Giải pháp phân tích dữ liệu lớn: Big data, Data  warehouse,..
• Số hóa quy trình: ECM, BPM,
• Lưu trữ và phục hồi dữ liệu: backup restore, DC-DR
• Môi trường làm việc cộng tác: Collaboration, Tele 
conference, Enterprise Social, Mobility…
• Giải pháp máy chủ nghiệp vụ: web, mail, file,…
• Giải pháp ảo hóa - Điện toán đám mây
• Trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ

Dịch vụ
• IT outsourcing: cho thuê thiết bị, nhân sự IT 
• Bảo hành mở rộng, bảo trì hệ thống
• Quản trị ủy quyền
• Dịch vụ về cơ sở dữ liệu (DB)
• Tư vấn, thiết kế, đánh giá tối ưu hệ thống.
• Tư vấn, giám sát và quản trị bảo mậtt

Products
• Universal IT equipment:
- Basic IT products: PCs, laptops, printers, network 
devices, etc..
- Buy, upgrade or renew software license.

• Dedicated IT equipment
- Dedicated Servers: Intel, Unix based.
- Centralized storage system: storage, SAN, NAS, 
Tape, etc…
- Advanced network equipment, security equipment, 
telecommunications
- Telecommunication equipment, operational optimi-
zation, system monitoring

Solutions
• Specialized IT Solutuons for Finance Banking: Core 
banking, core stock, LOS, LMS, ..
• Specialized IT Solutions Enterprise: ERP, CRM, ..
• The solution analyzes big data: Big Data, Data warehouse
• Digitization process: ECM, BPM
• Storage and data recovery: backup-restore, DCDR
• Collaborative working environment: colaboration
• Tele conference, Social Enterprise, Mobility ...
• Business server solution: web, mail, files, ...
• Virtualization Solution - Cloud computing
• Data center and server room

Services
• IT outsourcing: Rental equipment, IT staff…
• Extended Warranty, maintenance system
• Administrative authorization,
• Services in the database (DB)
• Consulting, architecture, evaluate and optimize system.
• Consulting, monitoring and security management.

20+ năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực 
tích hợp hệ thống
“ 20+ years of experience                                                                                                                                       
            in system integration ”

Sản p
hẩm
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Năng lực • Thế mạnh  
CAPABILITY • STRENGTH

20+ năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tích hợp 
hệ thống

30+20+ 3000+63+ No.1
Top 2

500
200

3000+ khách hàng là 
các tổ chức, doanh nghiệp, 
bộ/ban ngành

Top 200 thương hiệu 
Sao Vàng Đất Việt 2015 

Top 500 doanh nghiệp 
tư nhân lớn nhất Việt Nam 
(VNR500) 

Top 2 công ty CNTT tại 
Việt Nam có đủ năng lực 
cung cấp tất cả các dịch vụ 
CNTT và viễn thông

Số 1 Việt Nam về các 
giải pháp CNTT cho khối 
khách hàng Chính phủ; 
Tài chính - Ngân hàng; 
Giáo dục - Đào tạo

Phạm vi cung cấp 
giải pháp, dịch vụ trên 
63 tỉnh/ thành Là đối tác chiến lược 

của 30+ hãng công nghệ 
trên thế giới 20+ years of experience 

in system integration
3000+ customers 
including Government 
Agencies , Associations,  
and Corporate 

Top 200 Viet Golden 
Star Award (2015)

Top 500 Private 
Enterprises in Vietnam 
(VNR500) 

Top 2 companies providing 
both IT service and tele-
communications service

Top 1 Vietnam in IT 
Solution for Government, 
Finance - Banking, 
Education - Training 

Offering solutions and 
services in 63 provinces

Becoming the strategic 
partner of 25+ global 
ICT firms

Hệ thống quản trị và 
quy trình chuyên nghiệp
“Professional administration 
system and process ” 



Năng lực nhân sự
HUMAN RESOURCES CAPABILITY

CMC SI Saigon là nơi tập trung đội ngũ chuyên gia trẻ, tận 
tâm, nhiệt huyết và giỏi nghiệp vụ. Chúng tôi luôn tâm niệm: 
Tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và cố gắng hết mình nhằm 
đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng bằng chất lượng và 
dịch vụ hoàn hảo.

We take pride in our people who are highly qualified, creative, 
enthusiastic and willing to learn. Our philosophy in human 
resource management is Respecting, Listening, Understanding 
and Sharing, which enable us to communicate and motivate 
our staff in effective way. With togetherness from all the 
employees, we are committed to provide our clients with 
the best services and solutions.

64%

20%

6%

6%

3%
1%
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137
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173

Đại học

Cao đẳng

Thạc sĩ

Trung cấp

Tiến sĩ

Khác

The chart of educational background The chart of human resource growth for years The chart of revenue growth for years

The chart of profit growth for years

Vốn điều lệ: 40 tỷ VND
Thực hiện kiểm toán hàng năm với công ty kiểm toán uy tín 

Legal Capital: 40 billion VND
CMC SI Saigon financial figures audited by the prestigated auditing company 
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Năng lực tài chính
FINANCE CAPABILITY
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Hệ thống
quản lý tích hợp

Đối tác

INTEGRATION MANAGEMENT SYSTEM 

PARTNERS

CMC SI Saigon đã thiết lập được các mối quan 
hệ đối tác chiến lược, trở thành nhà cung cấp, 
đại lý phân phối, dịch vụ ủy quyền của hầu hết 
các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. 

As one of the dominant system integration companies 
in Vietnam, CMC SI Saigon promises to execute 
excellence by delivering the best products, solutions 
and services created by global IT firms to customers. 
To achieve this goal, we have established the 
strategic partnership with international leading 
IT companies , in which we take the role as supplier, 
distributor and system integrator. With the strong 
connection and relationship with partners, we 
are confident that the toughest challenges of 
clients can be solved efficiently partnership. 

Các đối tác của CMC SI SAIGON

Integration system performed by CMC SI Saigon is built 
and developed based on the combination of  Quality and 
Security. ISO 9001:2015 - Quality Management System and 
ISO 27001:2013 - Information Security Management System 
are being complied with to control various operational aspects 
of the business.  We have got certified by TUV (Germany) 
in conformity with the requirements of these two standards  
in supplying IT and communication products, system integration 
services and software development. We are also analyzing 
and improving the quality management system as well as 
considering to apply  new management systems, such as 
ITIL, ISO 20000.

CMC SI Saigon xây dựng một hệ thống tích hợp hai yếu 
tố chất lượng và an toàn. Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 
27001: 2013 nhằm kiểm soát các khía cạnh hoạt động 
khác nhau trong doanh nghiệp. Hiện nay, CMC SI Saigon 
được TUV (CHLB Đức) chứng nhận về sự phù hợp với các 
yêu cầu của 2 tiêu chuẩn này trong phạm vi cung cấp sản 
phẩm CNTT và truyền thông, dịch vụ tích hợp hệ thống và 
phát triển phần mềm. Đồng thời, CMC SI Saigon vẫn đang 
liên tục xem xét, nâng cao hệ thống chất lượng và tiếp tục 
ứng dụng các hệ thống quản lý mới như: ITIL, ISO 20000. 

“ 30+ International 
Partners ”

30+
Đối tác quốc tế

Đ
ối tác – P

artners
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Các đối tác và khách hàng đánh giá CMC SI Saigon là một 
công ty đầy tiềm năng và uy tín. Sự thành công vượt trội 
của chúng tôi phần lớn nhờ vào tính chuyên nghiệp mang 
tầm vóc quốc tế.

Our trustworthiness is built on our strong and solid 
relationship with local and global partners, our capability, 
experience and competitive advantages. We believe that 
our success derives from a deep understanding of our 
clients, to whom we are committed to deliver professional 
service and exceptional value in accordance with interna-
tional standards.

CUSTOMERS 
Khách hàng TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

CÁC TỔ CHỨC QUỐC 

TẾ

TÀI CHÍNH 

CÔNG

DOANH NG-

HIỆP

GIÁO DỤCCHÍNH 

PHỦ

DOANH NGHIỆP

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

GIÁO DỤC

TÀI CHÍNH CÔNG CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ

“ 3000+ Customers from various fields ”
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Dự án tiêu biểu
REMARKABLE PROJECTS 

•  Triển khai dự án Kế toán Kho bạc cho 7 tính/Thành phố, với gần 100 KBNN huyện cho 
Kho bạc Nhà nước.
• Cung cấp giải pháp hạ tầng truyền thông ngành Tài chính – triển khai mạng Wan cung 
cấp dịch vụ kết nối (Frame-relay) trên diện rộng cho 60 Tỉnh/Thành trong cả nước với 
hàng nghìn điểm truy cập.

•  Implemented successfully KTKB/ORA projects for State Treasury in seven (07) provinces/
cities with nearly 100 state treasuries at districts.
• Provided successfully the communications infrastructure solutions for Finance – one 
network connection services (Frame-relay) for 60 provinces/cities across the country with 
thousands of access points and it is also one of the largest and most complicated projects 
in Vietnam.

Triển khai dự án cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống WAN Backbone cho Tổng công 
ty Điện lực EVN kết nối ba Trung tâm lớn Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM.

Implemented successfully the projects to provide IT equipments and WAN backbone 
systems installation for Electricity of Vietnam (EVN) that connects three Centers: 
Hanoi – Danang – Ho Chi Minh City.

• Cung cấp giải pháp hệ thống thông tin Thư viện Điện tử/ Thư viện Số - Thư viện Quốc gia 
và các Tỉnh.
• Cung cấp trang thiết bị và lắp đặt hệ thống mạng, sao lưu dữ liệu tại các Cục Thuế và 
Tổng cục Thuế, đặt nền móng quan trọng cho các dự án tiếp theo với ngành Thuế..

• Provided information system solutions such as Electronic Library/ Digital Library for 
national and provincial libraries.
• Completed the project to provide IT equipments and installation of network systems, 
backup data at the General Department of Tax and Departments of Tax which set an 
important foundation for the next projects with Tax sector.

• Cung cấp thiết bị tin học, lắp đặt mạng Campus tốc độ cao và phần mềm Thư viện Điện 
tử cho các trường đại học lớn của Việt Nam.
• Triển khai nhiều dự án của ngành Tài chính với tổng giá trị lên tới 4 triệu USD, điển hình 
là dự án triển khai hệ thống sao lưu tự động tại 2 Trung tâm CNTT của Tổng cục Thuế và 
30 Cục Thuế - đây là dự án được HP lựa chọn làm dự án điển hình trong năm tại Việt Nam.

• Implemented successfully the projects to provide IT equipments, installation of high 
speed Campus network and electronic library software for big universities.
• Implemented successfully the projects for Finance sector with the total value up US$ 
4 millions, typically the project of automatic backups system at 2 IT Centers of General 
Department of Tax and over 30 Tax Departments.

Cung cấp 5000 máy tính với phạm vi triển khai trên 630 trường phổ thông trên toàn quốc 
– dự án lớn nhất từ trước đến nay của ngành Giáo Dục.

Completed the project of  provision 5,000 CMS computers for 630 schools across the 
country – this is one of the largest projects of Education sector in Vietnam.

Triển khai các dự án Internet, Thư viện điện tử cho hầu hết các đại học lớn trên toàn quốc 
như ĐH Kinh tế, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Ngoại ngữ …

Implemented successfully the projects about Intranet, E-library for most major universi-
ties across the country as the University of Economics, University of Transport, University 
of Foreign Languages.

• Dự án Hệ điều hành tác nghiệp & triển khai Intranet tại hàng trăm điểm trên toàn quốc 
cho đề án của VP TW Đảng bằng phần mềm nguồn mở.
• Triển khai hệ thống Core Banking Finance của Infosys cho Eximbank.
• Giải pháp chống rửa tiền, thuê mua tài chính, chuyển mạch Tài chính và quản lý thẻ cho 
các ngân hàng: BIDV, VIB, ABBank, SHB, Đông Á Bank…

• Completed operating system operational & Intranet deployment projects in 700 points 
for 47 Party Central Offices by the open source software – affirmed No.1 position in pro-
viding the open source solution in Vietnam.
•  Deploying Core Banking Finance of Infosys for Eximbank
•  Banking and finance services Software’s solutions Anti money laundering, Leasing, 
SWAP, bank card management for BIDV, VIB, ABBank, SHB, Dong A Bank…

1999-2001

2004-2006

2007-2010

2012-2014

2014
-PRESENT

2011

2001-2004



Giải thưởng
AWARDS

GIẢI THƯỞNG TỪ CƠ QUAN NHÀ 
NƯỚC, CÁC HIỆP HỘI…

• Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 
Nam (theo VNR500 từ 2011 - nay)
• Huân chương Lao động Hạng III (2005)
• Công ty có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực 
CNTT – truyền thông (UBND TP.HCM trao tặng 
– 2008)
• Top 5 ICT và Huy chương Vàng lĩnh vực Tích 
hợp hệ thống CNTT (2008 – nay)
• Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt (YBA trao tặng 
-2015)
• Tổng Giám Đốc Đặng Thế Tài: Doanh nhân trẻ 
xuất sắc (UBND TP.HCM trao tặng – 2014)
• Tổng Giám Đốc Đặng Thế Tài: Doanh nhân khởi 
nghiệp xuất sắc (YBA trao tặng – 2015)
• Phó Tổng Giám Đốc Trần Thị Phương Hồng: 
Doanh nhân trẻ tiêu biểu của TP.HCM trong “Đột 
phá về giải pháp kinh doanh” năm 2016

GIẢI THƯỞNG TỪ CÁC HÃNG 
CÔNG NGHỆ 

• 2013 Outstanding Investment in Software 
Solutions Partner Award (IBM trao tặng – 2013)
• Đối tác tăng trưởng tốt nhất (VMWare trao tặng 
– 2013)
• Đối tác có năng lực kỹ thuật phần mềm tốt nhất 
(IBM trao tặng – 2014)
• Đối tác tiêu biểu (Lenovo trao tặng – 2015)
• Đối tác duy nhất tại Việt Nam đạt “Country 
Partner of the Year” - Microsoft trao tặng năm 
2015 
• Cloud Transfomation Partner Award (Microsoft 
trao tặng – 2015)
• Đối tác của năm (HPI trao tặng - 2015)
• Đối tác NSX của năm (VMWare, 2016)

AWARDED BY GOVERNMENT 
AGENCIES

• Top 500 Largest Private Enterprises in 
Vietnam (VNR500 from 2011 to now)
• Labor Order second class and third class (2005)
• Excellent company in technology – communication 
industry (Hochiminh City People’s Committee, 2008)
• Top 5 leading ICT & Gold Medal in system 
integration (HCA, from 2008 to now)
• Viet Golden Star Award (YBA, 2015)
• Excellent entrepreneur for Mr. Dang The Tai – 
CEO of CMC SI Saigon (Hochiminh City People’s 
Committee, 2014)
• Excellent Start-up Entrepreneur for Mr. Dang 
The Tai – CEO of CMC SI Saigon (YBA, 2015)
• Excellent entrepreneur for Ms. Tran Thi Phuong Hong 
- Vice General Director of CMC SI Saigon (Hochiminh 
City People’s Committee, 2016)

AWARDED BY THE WORLD 
LEADING IT FIRMS

• The best growth partner  (VMWare,2013)
• The best technical vitality BP Award (IBM,2014)
• The out-standing partner (Lenovo, 2015)
• Country Partner of the Year (Microsoft , 2015) 
• Cloud Transformation Partner Award 
(Microsoft, 2015)
• The Best Corporate Reseller (HPI, 2015) 
• NSX Partner of the Year (VMWare, 2016) 

Head Office : 111-121 Ngo Gia Tu, Ward.2, Dist.10, 
Ho Chi Minh City
Brand Office: CMC Tower, 11 Duy Tan Streets, Dich Vong 
Hau Ward, Cau Giay Dist, Hanoi 
(+84-8) 3833 0579     (+84-4) 3833 0580 
info@sg.cmc.com.vn      
http://cmcsisg.vn/
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