DATA COMMUNICATION
OF VIETNAM

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CHÍNH
Dịch vụ BPO
Nội dung số

GIỚI THIỆU CHUNG
Tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực là bài toán chung của rất nhiều doanh nghiệp. Trong khi
đó, việc duy trì các hoạt động không phải là dịch vụ hay sản phẩm chủ chốt khiến doanh nghiệp phải tốn một
khoản đầu tư không hề nhỏ cả về nhân lực và vật lực. Trong bối cảnh đó, việc thuê ngoài một đối tác cung cấp
các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ về công nghệ thông tin (CNTT) được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp
doanh nghiệp tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Để đáp ứng nhu cầu về nhân sự CNTT, gia
công phần mềm, công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) đã được ra đời.

Được thành lập từ năm 2013, số lượng cán bộ
công nhân viên không ngừng tăng và tiến tới năm
2017, mục tiêu sẽ là 200 nhân sự.

Trình độ nhân viên
DCV
90%

bằng Đại học

10%

bằng Thạc sỹ

Văn phòng giao dịch:
TP. Hà Nội: Tầng 3, Khu B, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
TP. HCM: Phòng 9A3 tòa nhà Khải Hoàn, số 624 Lạc Long Quân, P5, Q11, Hồ Chí Minh
Tel: (+84)462 944 447

Website: http://www.dcv.vn

E-mail: contact@dcv.vn

DCV đã vinh dự nhận giải
Sao Khuê với dịch vụ
PHÁI CỬ NGUỒN NHÂN LỰC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
năm 2016. Danh hiệu Sao
Khuê là minh chứng cho
sự cố gắng nỗ lực của DCV
trong suốt năm 2015.
DCV vinh dự nằm trong top 50 doanh nghiệp
CNTT hàng đầu Việt Nam 2016

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA DCV
DCV đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như:
Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.
Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã.
Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.
Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.

20,9 tỷ

DOANH THU CỦA DCV

(Đơn vị : VNĐ)
2,4tỷ
1,6tỷ

VĂN HÓA CỦA DCV
2013

2014

2015

Công ty luôn tạo một môi trường làm việc tốt nhất cho các
nhân viên trong công ty theo phương châm:
Hòa đồng – thân thiện – thoải mái – vui tươi.

Bằng việc tổ chức các hoạt động: Teambuilding, nghỉ mát, event, các chương trình văn nghệ,
các cuộc thi, trao giải nhân viên xuất sắc nhất theo quý, tổ chức các buổi tiệc sinh nhật nhân
viên…..

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CHÍNH
Các dự án mà DCV đã làm:
 Dự án SCM (Supply chain management) với
Bitel - Peru

 Dự án Tuyển dụng nhân sự Viettel
 Dự án Quản lý Tài sản Viettel
 Dự án Tư vấn bán hàng Viettel Xuất nhập
khẩu…Và một số dự án khác.

Dịch vụ Gia công phát triển phần mềm
(Software Outsourcing) tại DCV có ưu
điểm gì?
Chiến lược tập trung
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm chỗ ngồi làm việc
Đảm bảo công việc luôn được vận hành
Tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng
Tăng cường độ chính xác
Những tiến bộ công nghệ
Giảm thiểu rủi ro
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DỊCH VỤ BPO

Dịch vụ Gia công phát triển phần
mềm
Với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế như
hiện nay, khá nhiều công ty đang gặp khó khăn
trong cuộc chạy đua về lợi ích bằng việc cắt
giảm chi phí, tối ưu hóa năng suất và đảm bảo
dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm thể nào
để thực hiện điều đó trong một thời gian ngắn?
Nếu bạn đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu
hỏi này thì dịch vụ Gia công phát triển phần
mềm chính là giải pháp tối ưu. Sự phát triển
của dịch vụ Gia công phát triển phần mềm nói
chung và Gia công phát triển phần mềm công
nghệ thông tin (CNTT) - Software Outsourcing nói riêng đã được chứng minh bởi sự thành
công của nhiều công ty trên thế giới.

Các lĩnh vực mà DCV cung cấp nguồn
nhân lực
Lập trình Java
Lập trình iOS
Lập trình Android
Lập trình PHP
Lập trình .Net
Lập trình C,C++
Kiểm thử phần mềm
Quản trị dự án và một số lĩnh vực khác.

Những lợi thế chỉ có riêng ở dịch vụ Phái
cử nguồn nhân lực CNTT(Body -Shop)
của DCV:
Sự chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT giúp cho
DCV thấu hiểu và đáp ứng một cách chuyên
nghiệp trước những yêu cầu của khách hàng.
Quy trình tiếp nhận yêu cầu phái cử nhân lực từ
khách hàng được diễn ra nhanh chóng, chuyên
nghiệp.

Dịch vụ Phái cử nguồn nhân lực
công nghệ thông tin (CNTT)
DCV sẽ giúp các doanh nghiệp lựa chọn được
những người làm về CNTT có kỹ năng nghiệp vụ,
kinh nghiệm và đặc biệt có tinh thần làm việc hết
mình bằng dịch vụ Body – shop( phái cử nguồn
nhân lực CNTT). Doanh nghiệp bạn sẽ không

Nâng cao năng lực đáp ứng nguồn lực, đảm
bảo cung cấp nguồn lực cho dự án.

phải lo bất cứ thứ gì về nguồn nhân lực mà DCV

Ứng viên gắn kết dài lâu, biến động nhân sự
thấp.

công việc thành công của các khách hàng cũng

Giá cả dịch vụ cạnh tranh so với các công ty
cùng ngành.
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NỘI DUNG SỐ

tuyển dụng bởi DCV luôn tâm niệm một điều
là công việc thành công của DCV.

DCV luôn nỗ lực không ngừng để mang đến quý đối tác - quý
khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và
giá trị thiết thực

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
Mức độ quan hệ

Sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp dịch vụ, nội dung số

Cung cấp dịch vụ, nội dung số

Cung cấp dịch vụ, nội dung số

Cung cấp dịch vụ, nội dung số

Cung cấp dịch vụ, nội dung số

Cung cấp dịch vụ, nội dung số

Cung cấp giải pháp

Sản phẩm bảo mật cho di động
Sản phẩm quản lý con cái

Cung cấp thiết bị

Thiết bị mạng
Các giải pháp về mạng

Cung cấp thiết bị

Máy chủ, Máy tính cá nhân
Máy tính xách tay, Giải pháp lưu trữ
dữ liệu

CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Tên khách hàng
Trung tâm phần mềm viễn thông Viettel – Tập
đoàn viễn thông Quân đội.
Trung tâm giải pháp và thương mại điện tử –
Tổng Công ty viễn thông Viettel.

Địa chỉ
Hòa Lạc, Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà CIT, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhật Khẩu
Viettel – Tập đoàn viễn thông Quân đội.

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH Fsoft – Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT
Information System)

Tòa nhà Thành Công, Duy Tân, Hà Nội

Ngân hàng TMCP Quân đội ( MBBank )

27 Cát Linh, Hà Nội

Công ty dịch vụ MOBIFONE KHU VỰC 1

Số 5/82 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH USOL Việt Nam

Tầng 20, tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc
Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty TNHH Nissho electronics Việt Nam

Tầng 18, Charmvit Tower Số 117 Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Trung tâm phần mềm viễn thông Viettel
– Tập đoàn viễn thông Quân đội.
Phái cử:

Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu
Viettel – Tập đoàn viễn thông Quân đội.
Phái cử:

20

5

15

2

lập trình viên
Java

Kiểm thử
phần mềm

Lập trình viên
PHP

Kiểm thử
phần mềm

Trung tâm giải pháp và thương mại điện tử – Tổng
Công ty viễn thông Viettel.
Phái cử:

Trung tâm phần mềm doanh nghiệp
Viettel – Tập đoàn viễn thông Quân đội
Phái cử:

20

5

Lập trình viên
Java

Kiểm thử
phần mềm

20

10

Lập trình IOS

Lập trình viên
Android

10

5

Lập trình viên
Java

Kiểm thử
phần mềm

20

2

Lập trình IOS

Lập trình viên
Android

15
Lập trình viên
PHP
Công ty TNHH Fsoft – Đà Nẵng

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Phái cử:

Phái cử:

12
Lập trình viên Java

20
Lập trình viên Android

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Ngân hàng TMCP Quân đội

Phái cử:

Phái cử:

10
Lập trình viên
Java

10

10

Lập trình viên
Android

Lập trình viên
.NET

DATA COMMUNICATION
OF VIETNAM
Tầng 3, Khu B, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Phòng 9A3 tòa nhà Khải Hoàn, số 624 Lạc Long Quân, P5, Q11, Hồ Chí Minh

(+84)462 944 447

contact@dcv.vn

http://www.dcv.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN SỐ LIỆU VIỆT NAM

