Đối tác công nghệ tin cậy của bạn

25

3.800

năm

kỹ sư

Top 10 doanh nghiệp
xuất khẩu phần mềm
và dịch vụ CNTT

Top 10
doanh nghiệp AI-IoT

30

quốc gia

Top 10
doanh nghiệp FinTech

Lĩnh vực
Viễn thông/5G
Xe hơi
2.000 kỹ sư

Tài chính, ngân hàng
và bảo hiểm
600 kỹ sư

Thương mại điện tử,
bán lẻ và phân phối
400 kỹ sư

Y tế và
chăm sóc sức khỏe
400 kỹ sư

Công nghệ
Phát triển phần mềm
2.700 kỹ sư

www.tmasolutions.vn

Kiểm thử phần mềm
800 kỹ sư

Phân tích dữ liệu
và Trí tuệ nhân tạo
400 kỹ sư

IoT & Robotics
300 kỹ sư

sales@tmasolutions.vn

Giải pháp & dịch vụ
Phát triển
phần mềm

Tư vấn
giải pháp

Phân tích
nghiệp vụ

Thiết kế
kỹ thuật

Lập kế hoạch
dự án

R&D

Thiết kế
giao diện

Hỗ trợ
vận hành

Kiểm thử
phần mềm

Quản trị
hệ thống

Tích hợp
hệ thống

Go Automation

Go Digital

Go Mobile

Go Online

Go Smart

Go Innovative

Go Interactive

Go Cloud

Quy trình dự án theo chuẩn quốc tế
ADOPTED RUP

TL9000

2004
2000

ADOPTED AGILE

2006
2005

ISO 9001:2000

ISO/IEC 27001:2005

2011
2009

CMMI LEVEL 3

2015
2013

CMMI LEVEL 5

ISO/IEC 27001:2013

Kinh nghiệm trong các dự án lớn và phức tạp

Đổi mới sáng tạo
Cung cấp các dịch vụ R&D và đổi mới sáng tạo cho các công ty hàng đầu.
Hợp tác R&D với các trường đại học trong và ngoài nước

Sản phẩm công nghệ 4.0 cho các ngành
Smart camera
Smart building

Kiểm soát ra vào
Theo dõi sức khỏe từ xa

Khu công nghiệp thông minh
Quản lý container

Quản lý điện - nước
Robot

Giải pháp công nghệ cho nhiều lĩnh vực
Viễn thông
Mạng 4G/5G
IoT
VoIP
WebRTC
Tổng đài số
Ứng dụng quản lý mạng
Router
Thương Mại Điện Tử &
Phân Phối
Tư vấn, thiết kế, và xây dựng
kỹ thuật hệ thống trọn gói về
thương mại điện tử
Phân tích hành vi khách hàng
Dự báo doanh số
Phần mềm phân phối

Xe hơi & Robot
Phần mềm xe hơi
Phần mềm robot
Các hệ thống điều khiển
LiDAR/SLAM
Wireless
Infotainment/HMI

Tài chính & Bảo hiểm
Giám sát ra vào kho quỹ
Nhận dạng tài liệu
Quản lý tài sản
Thị trường vốn
Quản lý quỹ
Quản lý dòng tiền
Phân tích tài chính
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Thanh toán
Phần mềm bảo hiểm
Bất động sản & Xây dựng
Smart building
Smart camera
Quản lý ra vào
Giao dịch bất động sản
Tài chính bất động sản
Sản xuất & Logistics
Quản lý logistics
Quản lý đội xe và phương tiện
vận chuyển
Giải pháp tự động hóa
Robot tự hành AGV
Tối ưu hoạt động của máy móc
Giải pháp đếm sản phẩm,
hàng hóa tự động
Theo dõi container

Sức khỏe & Y tế
Theo dõi sức khỏe người
lớn tuổi tại nhà
Theo dõi sức khỏe F0 từ xa
Phân tích dữ liệu bệnh nhân
Phân tích dữ liệu bệnh viện
Hệ thống thông tin y tế
Phần mềm quản lý nhà thuốc
Công cụ hỗ trợ nghiên cứu
lâm sàng
Phần mềm phòng chống
sốt rét
Giải pháp phòng gym
Phân tích gen

Giáo dục & Đào tạo
Sách giáo khoa điện tử,
Thư viện điện tử, Sách điện tử
Đào tạo trong doanh nghiệp
Phân tích hành vi học
trực tuyến
Phân tích học sinh
Cá nhân hóa nội dung học
Quản lý trường học

Khách hàng là các công ty hàng đầu từ 30 quốc gia
Sweden
Norway
UK

Canada

Denmark

Ireland

Poland

Germany

Belgium
U.S.

Finland

France

Switzerland

Korea

Israel
Italy
Austria

Czech

China
India
Thailand

Singapore

Japan

Hong Kong
Vietnam

Taiwan

Malaysia

Indonesia
Australia

New Zealand

LIÊN HỆ
Việt Nam +84 28 3995 1060
+84 28 3995 1059
Nhật Bản +81 364 324 994

Bắc Mỹ +1 844 224 4188
+1 802 735 1392
Úc
+61 478 407 408

Châu Âu

+49 171 617 3356
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