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Make it Simple, but Significant

Định hướng tinh gọn, định vị giá trị

Our Solutions Your Product
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Khởi đầu với các giải pháp thông minh năm 2019, đến nay TIGO tiếp tục kiến

tạo các giải pháp mũi nhọn, tích hợp các quy trình tinh gọn và phát triển các yêu

cầu đặc thù của khách hàng.

Đối với các vấn đề của bạn, chúng tôi có "phương thuốc" cụ thể cho từng 

trường hợp. Cách làm sáng tạo, đơn giản giúp chúng tôi đi gần hơn đến đích.

Thành công của chúng tôi được truyền cảm hứng từ các công nghệ tiên tiến và 

tinh thần sẵn sàng giành thế chủ động như những chiến binh thực thụ.

Chúng tôi giúp khách hàng lấp chỗ trống trong mọi vấn đề họ gặp. Ứng dụng 

quy trình tiên tiến, giải pháp tối ưu, mô hình hợp lý làm nền tảng cho chuyển 

đổi số bền vững.

Tìm hiểu thêm: https://www.tigosolutions.com

Lịch sử phát triển

Giá trị cốt lõi

Bản đồ công nghệ

Mô hình và quy trình

TIGO SOLUTIONS
Hệ sinh thái kiến tạo với các giải pháp tối ưu, tinh gọn

https://www.tigosolutions.com/Pages/WhatIsTIGO


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 Phần mềm phục vụ quản lý điều hành, 

quản lý kinh doanh.

 Giải pháp e-Passbook chio DNNVV

 Triển khai VTigerCRM cho DNNVV.

Thị trường trong nước

2017 Q3, 2019

Gia công cho thị trường Mỹ

và Australia, Nhật Bản.

Thị trường nước ngoài

Mở rộng mô hình ODC 

với chi phí và giải pháp

linh hoạt, tinh gọn.

Phát triển bền vững

Q4, 2021

Q1, 2019

 Triển khai Cổng thông tin chính phủ, 

các cơ quan địa phương.

 Phát triển các giải pháp “dọc” hỗ

trợ DN chuyển đổi số.

 Phần mềm ERP cho lĩnh vực giáo

dục, đào tạo

Phát triển phần mềm

Q2, 2020

Sáng lập “Smart Apps” Đổi tên thành

TIGO SOFTWARE SOLUTIONS

 Nền tảng e-Portal

All-in-one ERP sử dụng Odoo 

framework.

Sản phẩm cốt lõi

https://www.tigodoo.com



S Ứ M Ệ N H

Rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường hiệu quả đào tạo và vận hành

phần mềm. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số mọi hoạt động

của đời sống, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

theo đúng xu thế học thuyết kinh tế Trickle Down (người giàu dùng sản

phẩm mới thì người nghèo cũng có cơ hội sở hữu sản phẩm tương tự).

Đặt trọng tâm vào các giải pháp có tính “mở”, sẵn sàng “may đo” để

phù hợp với các nhu cầu thực tế của mỗi doanh nghiệp. Tất cả các tính

năng đều được “tối giản”: Mô hình “sản phẩm tối thiểu” (MVP –

Minimum Viable Product) được ưa chuộng do sự linh hoạt cao, thích

ứng tốt với các thay đổi yêu cầu (requirement changes).



TIGOWAY – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

85K

85K



TIGOWAY: Đem đến sự khác biệt

but Significant
Make It Simple,

Cải thiện hiệu quả hoạt động với các giải pháp thông minh

và linh hoạt.

Less Is More

39% dự án thất bại có nguyên nhân chính từ phân đoạn thu thập yêu cầu.

Nguồn: Khảo sát dữ l iệu quản lý dự án quốc tế của tổ chức PMI’, Hoa Kỳ

Phân tích đúng thực trạng doanh nghiệp

đang gặp phải

Tư vấn lựa chọn công nghệ và giải pháp

đúng đắn

Thiết kế lộ trình tích hợp đầy đủ và bài bản

Không ngừng cải thiện quy trình quản lý dự án

Giám sát liên tục chất lượng sản phẩm



Tech Stack – Bản đồ công nghệ



DỰ  ÁN  NỔI  BẬT
Doanh nghiệp cần một giải pháp gọn, nhẹ, linh hoạt. Các dịch vụ phát triển phần mềm của chúng tôi bao gồm

số hóa doanh nghiệp, giải quyết vấn đề "bức xúc" của doanh nghiệp và phát triển nền tảng "end-to-end".

Hoàn thiện phần mềm Web phục vụ quản lý 

điều hành cho các trường họp, trung tâm đào 

tạo... với mô hình ERP cho doanh nghiệp, 

http://schoolportal.tigosoftware.com/

ERP học đường

Hệ thống quản trị nhân sự tinh gọn, hiệu quả

tích hợp các module AI:  Automated Reviews, 

AI Bot for employee self service, brief 

meeting after calls…

HiveHRM – Quản trị nhân sự tích hợp AI

Xây dựng các công cụ marketing mạnh mẽ

với các tính năng: EPIN request, 

Commission, Donation, User Tree etc

Công thông tin quản lý hoạt động tiếp thị

từ xa

Nâng cấp Cổng thông tin theo dõi các hệ

sinh thái của tổ chức phi chính phủ (Mỹ).

Bee Friendly Farming at Pollinator.org

25 dự án lớn đã triển

khai và vận hành.

TIGO vinh dự thiết kế phần mềm Cổng thông 

tin và dịch vụ công cho Cục phát triển doanh 

nghiệp (AED), Bộ KHĐT. Khởi công 07/2020 

và ra mắt 09/2021 đã đem lại cho cộng đồng 

800.000 doanh nghiệp được kết nối, tìm kiếm 

cơ hội và hợp tác toàn diện.

https://business.gov.vn



Mô hình và quy trình
Tại sao chúng tôi chọn triết lý Tinh Gọn và Linh Hoạt?

Tất cả các quy trình của chúng tôi đều thực hiện trên bộ quy tắc giảm sát rủi ro và phòng ngừa từ xa

Waterfall



Flexible 

Partnership

Referrals Joint-ventures

Transform

Integrate

Grow

Optimize



Tel: 038 7576 955 

Email: info@tigosolutions.com

Địa chỉ: 16 Trần Quốc Vượng, 

Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Tìm hieåu theâm veà chuùng toâi taïi:

https://www.tigosolutions.com

Giôùi thieäu TIGO Solutions: 

https://www.tigosolutions.com/Pages/WhatIsTIGO

Saûn phaåm vaø dòch vuï chuyeån ñoåi soá doanh nghieäp: 

https://www.tigodoo.com

http://www.tigosolutions.com/
https://www.tigosolutions.com/Pages/WhatIsTIGO
https://www.tigodoo.com/


Hôïp taùc – Ñoàng Haønh – Phaùt Trieån

Hãy cho chúng tôi biết hiện trạng của bạn?

Now show us your pain points?



THANK 

YOU

What Makes Us Different? 

Low Cost

True Platform

Customer Centric

Strong Commitment
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