
HỒ SƠ NĂNG LỰC

Trụ sở: 61 phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: 024 7305 6666

Văn phòng đại diện: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa 

(Co.opma� Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh

Tel: 028 7308 6666

Hotline: 1900 0366

Email: info@vdo.vn

Website: www.vdo.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO



Mục lục

1. Thư ngỏ

2. Cấu trúc VDO

3. Quy mô nhân sự

4. Thông điệp thương hiệu

5. Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

        Tầm nhìn

        Sứ mệnh

        Giá trị cốt lõi

6. Sản phẩm & Dịch vụ

        Tổng quan giải pháp công nghệ

        VDO Data

        VDO Trading

        VDO So�ware

7. Khách hàng & Đối tác

8. Nền tảng Văn hóa doanh nghiệp

9. Lời cảm ơn

4

5

6

8

9

10

12

14

15

18

21

22

24

26

3



KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG CẤU TRÚC VDO

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, 

chúng tôi tự hào là nhà cung cấp giải pháp, công nghệ, sản phẩm & dịch vụ trong lĩnh vực

VDO chọn cho mình sứ mệnh 

cung cấp các sản phẩm, dịch 

vụ, giải pháp trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin và viễn 

thông tốt nhất về mọi mặt, 

đặc biệt chú trọng về chất 

lượng và dịch vụ sau bán 

hàng, sự hài lòng của khách 

hàng là kim chỉ nam trong 

mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh.

Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo và đa dạng 

hóa các sản phẩm dịch vụ, mở rộng phạm vi, lĩnh vực kinh 

doanh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng rộng lớn 

của khách hàng và theo xu hướng phát triển của thị 

trường.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng 

VDO. Với tôn chỉ hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm, 

với Slogan “Luôn vì bạn” Chúng tôi cam kết luôn không 

ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và dịch vụ tốt nhất vì 

bạn.

Trân trọng!

Trung tâm dữ liệu 

(Data center) 

Điện toán đám 

mây (Cloud 

Computing) 

Phân phối thiết bị 

công nghệ thông 

tin (Hardware) & 

phần mềm bản 

quyền (So�ware 

license) 

Sản xuất phần 

mềm (So�ware 

productions) 

hàng đầu Việt 

Nam.

“VDO là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông 

hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ 

thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy 

nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công 

nghiệp 4.0”.

VDO hoạt động và kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, với 3 trụ cột sản 

xuất kinh doanh chính, bao gồm: 

Luôn vì bạn

Data Trading So�ware
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QUY MÔ NHÂN SỰ QUY MÔ NHÂN SỰ

76

150+
Chuyên gia Công nghệ thông tin và Viễn thông

Cử nhân và 
kỹ sư

Cử nhân và kỹ 
sư Quốc tế 

Vị trí khác

Thạc sỹ và 
Tiến sỹ

2%

17%

1%

80%



THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU TẦM NHÌN

2025 2030

Được xây dựng với cấu trúc mở, mang ý nghĩa 

nội hàm rộng và mở, khẩu hiệu (slogan) bằng 

Tiếng Việt “Luôn vì bạn” và phiên bản Tiếng Anh 

“Always for you” giúp VDO truyền tải thông 

điệp “ Luôn lấy khách hàng làm trung tâm và 

làm tất cả những gì tốt đẹp nhất vì khách 

hàng ”. Theo đó, chúng tôi luôn không ngừng nỗ 

lực sáng tạo, thay đổi, khác biệt và đột phá vì 

bạn, nhằm mang lại cho bạn những giá trị vượt 

trội và sự hài lòng cao nhất khi đã tin chọn VDO, 

chọn những giải pháp dịch vụ, sản phẩm mà 

chúng tôi cung cấp, hợp tác cùng chúng tôi phát 

triển đi tới thành công.

“Chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp 

dụng công nghệ mới như: Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối - 

Internet of Things (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vệ tinh, 5G,… 

nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc, văn 

hóa,…trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Giúp 

100.000+ 
Doanh nghiệp 

Chuyển đổi số 

thành công

Trở thành Doanh 

nghiệp Công nghệ 

Top 10 

Việt Nam 
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Giúp hàng triệu Doanh nghiệp 
thành công trong chuyển đổi số 

Ứng dụng thành công nền tảng 
công nghệ cốt lõi của cuộc Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 

SỨ MỆNH

Trung tâm của cuộc Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 đang nổi lên 

những đột phá công nghệ trong 

các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân 

tạo (AI), robot, Internet vạn vật 

(IoT), Công nghệ sinh học, xe tự 

lái, công nghệ in 3D, và công 

Trong đó, những yếu tố 

cốt lõi của Kỹ thuật số 

sẽ là: Trí tuệ nhân tạo 

(AI), Vạn vật kết nối – 

Internet of Things (IoT), 

dữ liệu lớn (Big Data) và 

phân tích (Analytics).

Điện toán đám 

mây (Cloud 

Computing) 

chính là nền tảng 

công nghệ cốt lõi 

của Cách mạng 

Công nghiệp 4.0
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6 Giá trị cốt lõi để tạo sự khác biệt, và sự khác biệt tạo nên sức mạnh để VDO phát triển

GIÁ TRỊ CỐT LÕI GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ưu tiên lợi ích khách hàng

Lợi ích của bạn gắn liền với lợi ích của chúng tôi. VDO luôn đặt vào vị trí của 

bạn để thấu hiểu và hành động

Cam kết chất lượng

Không ngừng cải tiến, thay đổi và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, 

mang đến cho bạn sự tín nhiệm cao nhất về chất lượng

Cam kết dịch vụ

Tôn trọng, lắng nghe, tận tâm, chuyên nghiệp và đồng hành cùng bạn 

xuyên suốt thời gian sử dụng sản phẩm dịch vụ và chăm sóc sau bán hàng

Sáng tạo và đổi mới

Không ngừng nghiên cứu xây dựng và phát triển các giải pháp sản phẩm dịch 

vụ mới, nhằm mang đến giá trị lợi nhuận, cơ hội kinh doanh tốt nhất cho bạn

Con người là nhân tố quan trọng nhất

Chúng tôi – những con người VDO luôn sát cánh bên nhau, gắn bó, xây dựng 

và cùng nhau nỗ lực tạo nên những giá trị mới

Phụng sự xã hội

Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, song song với các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, phục sự xã hội là sứ mệnh tất yếu
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Tổng quan giải pháp công nghệ

Chúng tôi mang đến các giải pháp sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin tổng thể giúp 

Doanh nghiệp bạn triển khai xây dựng và quản lý vận hành một hệ thống công nghệ thông 

tin toàn diện, bảo mật, an toàn và tối ưu chi phí

Mang đến cho bạn các giải pháp sản phẩm thiết bị Công nghệ và phần 

mềm bản quyền từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới, lý tưởng cho việc 

phát triển một hệ thống Công nghệ lớn; nâng cao hiệu suất và hiệu quả 

trong mọi động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản lý Doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển website chuyên nghiệp nâng tầm và bảo vệ 

thương hiệu doanh nghiệp trên internet, giúp đo lường chính xác hiệu quả 

của các chiến dịch quảng cáo tiếp thị và bán hàng trực tuyến; Cung cấp 

giải pháp phần mềm CRM/ ERP giúp bạn quản lý điều hành Doanh nghiệp 

mọi lúc mọi nơi và ngay tức thì

Cung cấp Dịch vụ máy chủ, Trung tâm dữ liệu (Data center) và các dịch vụ 

trên nền công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) lý tưởng cho 

Chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ DATA CENTER & CLOUD

VDO Data là mảng kinh doanh dịch vụ cốt lõi ngay từ những ngày đầu thành lập của VDO, Với 

định hướng phát triển và hợp tác đa dạng, Chúng tôi đã:

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Data

Data

Trading

So�ware

Kết nối hạ tầng công nghệ với hầu hết các nhà 

cung cấp dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu 

(Data center) và các nhà cung cấp dịch vụ hạ 

tầng viễn thông Internet (ISP/ IXP), các mạng 

di động (Telcos) tại Việt Nam và Quốc tế

VDO là đối tác hợp tác khai thác vận 

hành và cung cấp dịch vụ IDC & Cloud 

lớn nhất của các nhà cung cấp dịch vụ 

hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Vie�el, 

VNPT, FPT, GDS, Telehouse, CMC,…)

Chúng tôi hướng tới trở thành một nhà 

cung cấp trung lập, một Trung tâm kết 

nối các Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam 

và là Nhà cung cấp dịch vụ Điện toán 

đám mây (Cloud Computing) hàng đầu 

Việt Nam
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Data
Dịch vụ máy chủ & Data center

Máy chủ ảo (Cloud VPS)

Máy chủ trên đám mây (Cloud Server)

Đám mây xử lý hiệu năng cao (Cloud GPU)

Đám mây dùng hạ tầng riêng (Private Cloud)

Đám mây riêng ảo (Vi�ual Private Cloud - VPC)

Đám mây riêng chuyên dụng (Dedicated Private Cloud - DPC)

Cơ sở dữ liệu đám mây (Cloud Database)

Sao lưu dữ liệu tự động trên đám mây (Cloud Backup)

Lưu trữ dữ liệu trên đám mây (Cloud Storage)

Chống tấn công mạng cho hệ thống dịch vụ (Cloud Security)

Tường lửa thế hệ mới trên đám mây (Cloud Firewall)

Dự phòng dữ liệu trên đám mây (Cloud Disastor recovery)

Giám sát trực tuyến (Cloud Camera)

Mạng phân phối nội dung, tăng tốc độ truy cập dịch vụ số (CDN)

Máy tính ảo (Cloud PC - VDI)

Lưu trữ dữ liệu lâu dài (Data Archive)

Tổng đài trên đám mây (Cloud PBX, Cloud Contact Center)

Data
Dịch vụ trên nền điện toán đám mây

Thuê chỗ đặt máy chủ (Colocation)

Thuê máy chủ (Dedicated Server)

Thuê thiết bị phần cứng

Thuê tủ Rack

Thuê lưu trữ Tape (Tape O�site)

Quản trị máy chủ (Managed Services)

Thuê trung tâm dữ liệu xử lý chính (Data center - DC)

Thuê trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa (Disastor Recovery - DR)

Đăng ký tên miền (Domain)

Lưu trữ Website (Hosting) 

Thư điện tử (Email Hosting, Email Server)
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Sản phẩm thiết bị phần cứng tin học,công nghệ
thông tin

Trading Trading

VDO Trading là mảng kinh 

doanh nhập khẩu, phân phối 

thiết bị tin học, thiết bị công 

nghệ thông tin & sản phẩm phần 

mềm bản quyền của các thương 

hiệu nổi tiếng thế giới và là nhà 

cung cấp dẫn đầu tại thị trường 

Việt Nam
Máy chủ Server (Dell, HPe, 

Lenovo, IBM, Fujitsu, Super-

Micro, Gigabyte, Intel, 

Cisco)

Thiết bị mạng (Switch, 

Router, Firewall, Load 

Balancing, Wireless Access 

Point) Dell, HPe, Supermi-

cro, Cisco, Kemp, Peplink, 

Ubiquiti, Infosec

Thiết bị lưu điện (APC, 

Santak, Maruson, Emer-

son/Ve�iv, CyberPower)

Và các sản phẩm của các 

hãng sãn xuất khác

Máy trạm Workstation (Dell, 

HPe, Lenovo, Fujitsu, 

SuperMicro, Gigabyte)

Thiết bị lưu trữ Storage 

(NAS, SAN, DAS, Storage 

Server) QNAP, Info�rend, 

NetApp, Supermicro, 

HPE, Synology, Thecus

Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng 

những “ trải nghiệm sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải 

pháp công nghệ thông tin tổng thể, đáp ứng tối đa nhu 

cầu của bạn về các sản phẩm Công nghệ”. Chúng tôi 

giúp thỏa mãn tối đa nhu cầu của người dùng bằng sự 

tận tâm, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động kinh doanh 

từ bán hàng, chăm sóc khách hàng đến dịch vụ hỗ trợ 

khách hàng sau bán hàng

KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI
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Sản phẩm phần mềm bản quyền

Ảo hóa (Microso� 
Hype-V, VMWare)

Cơ sở dữ liệu (Oracle, 
Microso� SQL)

Hệ điều hành (Microso� 
Windows, Mac OS, 

Novell, Redhard, Solaris)

Thư điện tử (Microso� 
Exchange, MDaemon)

Thiết kế đồ họa (AutoCAD, 
Autodesk, CorelDRAW, 
Adobe, ZWCAD, V-Ray)

Tường lửa (Kerio, 
Lavaso� , ZoneAlarm, 

Comodo)

Ứng dụng văn phòng 
(Microso� O�ce, 

Adobe, WPS O�ce)

Antivirus & bảo mật 
(Kaspersky, Symantec, 

Bitdefender, McAfee, Avira)

Và các sản phẩm của 
các hãng sãn xuất 

khác

Trading So�ware

SẢN XUẤT PHẦN MỀM VÀ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

VDO So�ware là mảng kinh doanh sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm, gia công phần mềm, 

dịch vụ thiết kế đồ họa, dịch vụ quảng cáo trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ phần mềm và quảng cáo trực tuyến nhằm đáp ứng tối 

đa mọi nhu cầu của quý khách hàng, mang đến cho khách hàng bộ giải pháp dịch vụ tổng thể từ 

khâu tư vấn, thiết kế, xây dựng phần mềm website; thiết kế nhận diện thương hiệu/ thiết kế 

quảng cáo/ thiết kế ấn phẩm truyền thông; quảng cáo trực tuyến/ truyền thông website và quản 

lý chăm sóc website; cung cấp giải pháp dịch vụ triển khai các phần mềm điều hành và quản lý 

khác,…

Thiết kế và sản xuất 
phần mềm Website

Phần mềm quản lý 
CRM/ ERP,…

Gia công phần mềm 
(Outsourcing) 
Website/ App Mobile

Quảng cáo trực tuyến 
: SEO Web, Google 
Ads, Facebook Ads

Thiết kế ứng 
dụng App Mobile

 Thiết kế đồ họa

So�ware
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Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng đa dạng và tổng thể nhu cầu sử dụng các giải pháp sản phẩm dịch 

vụ công nghệ của bạn. Không chỉ là cung cấp, VDO còn là người bạn đồng hành cùng sự phát 

triển hướng tới thành công của bạn.

KHÁCH HÀNG

VDO là đối tác chiến lược của các tập đoàn, công ty công nghệ, các thương hiệu lớn, các hãng 

phần mềm và phần cứng thiết bị công nghệ thông tin, tin học và viễn thông hàng đầu thế giới. 

Chúng tôi tự hào và cam kết mang đến cho bạn những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

tốt nhất và tin cậy nhất.

ĐỐI TÁC

BỘ 
CÔNG THƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC
ĐÀO TẠO

BỘ TÀI CHÍNH
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Chúng tôi xây dựng và phát triển nền tảng Văn hóa doanh 

nghiệp theo cách thúc đẩy tinh thần các cá nhân trong Công ty 

làm việc, hợp tác với nhau dựa trên cùng mục tiêu chung của 

VDO và được thể hiện thông qua hành động, sở thích, ngôn ngữ, 

lối sống của từng cá nhân trong đó. Tất cả đều hướng tới thành 

công cho nỗ lực chung của Công ty.

5 giá trị văn hóa làm việc giúp VDO luôn có những giải pháp 

sản phẩm dịch vụ chất lượng cao và sự phát triển ngày càng 

vững mạnh.

Đam mê

Chúng tôi tin rằng, với những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết 

và đam mê, không có mục tiêu nào là quá xa vời, không có 

giấc mơ nào là không thể trở thành hiện thực. Và VDO chính 

là ngôi nhà chung tập hợp những con người đó

Đoàn kết

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng 

đồng đội”. Đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau luôn là bí 

quyết để xây dựng nên một tập thể vững mạnh của VDO 

như hôm nay

Cam kết

Chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, luôn cố gắng làm 

đúng, đủ và làm hơn đối với mọi cam kết của mình

Tôn trọng

Tôn trọng làm một trong những nền yếu tố tiên quyết của việc 

kinh doanh. Tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng, tôn 

trọng đối thủ, cũng như tôn trọng bản thân, đó là tinh thần mà 

mỗi VDO-er đều thấm nhuần để đưa VDO ngày một phát triển

Sáng tạo

Từng sản phẩm dịch vụ đều là kết quả của trí tuệ và sự sáng tạo 

của các VDO-er, giúp chúng trở nên khác biệt và đáp ứng được 

tối đa nhu cầu của bạn. Sự sáng tạo đó đem đến sức cạnh tranh 

cho VDO
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LỜI CẢM ƠN

Bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, VDO luông 

không ngừng nỗ lực trở thành sự lựa chọn đáng tin 

cậy hàng đầu cho bạn, cho các đối tác trong và 

ngoài nước.

Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ một bước 

chân. Thành công nào cũng khơi nguồn từ những 

nỗ lực bé nhỏ. Trong suốt quá trình hình thành và 

phát triển, để đạt được thành tựu như ngày hôm 

nay không thể thiếu sự tin tưởng hợp tác và đồng 

hành của bạn.

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng và đối tác lời 

cảm ơn và sự tri ân sâu sắc nhất.

Thân ái!

Giám đốc

Dương Thị Oanh


