
FR
FABRIKAM RESIDENCES

HỒ SƠ NĂNG LỰC
C Ô N G  T Y  T N H H  T Ư  VẤ N  G I Ả I  
P H Á P  P H Ầ N  M Ề M  B M D



Giới thiệu
BMD là doanh nghiệp hoạt động trong

lĩnh vực cung cấp giải pháp về CNTT. Đi

lên từ đội chuyên làm outsource 3 năm

liền cho các đối tác doanh nghiệp Việt

Nam và nước ngoài. Được thành lập và

vận hành bởi những người trẻ, năng

động, luôn tìm tòi những xu hướng công

nghệ mới và không ngừng nâng cao chất

lượng sản phẩm công nghệ nhằm mang

lại cho khách hàng.
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Giới thiệu

Lĩnh vực

Chúng tôi luôn tìm tòi, sáng tạo và cập

những xu hướng công nghệ mới nhất

vào các lĩnh vực: cung cấp giải pháp

thiết kế website, phát triển phần mềm

ứng dụng cho thiết bị mobile, tư vấn và

thiết kế các giải pháp dành cho các

doanh nghiệp và thiết kế các hệ thống

theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi lựa chọn cho mình con

đường khẳng định khả năng của

doanh nghiệp thông qua chất lượng

sản phẩm, cùng sự nỗ lực không

ngừng nghỉ của đội ngũ lập trình viên,

chúng tôi đưa đến những giải pháp

công nghệ giúp khách hàng thực hiện

công việc hiệu quả.
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Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

• Trở thành nhà cung cấp giải pháp

công nghệ thông tin hàng đầu ở thị

trường Việt Nam cho doanh nghiệp

• Không ngừng nâng cao chất lượng

giải pháp & dịch vụ để phục vụ tốt

nhất cho khách hàng.

• Lấy sự khác biệt vượt trội để làm lợi

thế cạnh tranh.

• Dùng công nghệ để hỗ trợ mô hình

kinh doanh của khách hang.

• Tư vấn thực thi các ý tưởng kinh

doanh của khách hàng.

• Đi cùng khách hàng đến thành công.

• Sự hài lòng của khách hàng và hiệu

quả kinh tế mà sản phẩm mang lại.
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Đội Ngũ Nhân Sự

Đào tạo

Hơn 90% đều tốt nghiệp loại khá, giỏi

chuyên ngành IT. Bên cạnh những lập

trình viên có tay nghề, được chọn lọc

từ các trường đại học hàng đầu Việt

Nam như Bách Khoa, Khoa Học Tự

Nhiên... các trường đại học có chất

lượng đào tạo CNTT dẫn đầu trong

khu vực Đông Nam Á

• Có kinh nghiệm và từng làm việc tại

các doanh nghiệp nước ngoài về lĩnh

vực outsource.

• Dùng các công nghệ mới và ổn định

hiện nay: React Native, VueJS, Nuxt,

NodeJS,..

• Nhân viên nhiệt tình tư vấn khách

cũng như hỗ trợ liên tục
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Chính Sách Hoạt Động

Chất lượng

Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu

tố quyết định sự thoả mãn của khách

hàng là chìa khoá của thành công,

chúng tôi xem việc đảm bảo tiến độ và

chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến

lược chính trong quá trình hoạt động.

Tập thể BMD không ngừng tìm tòi,

phát triển cải tiến, nâng cao chất

lượng dịch vụ, sản phẩm, cũng như

đổi mới khả năng cung ứng dịch vụ.

Không có bất kỳ khó khăn nào có thể

ngăn cản chúng tôi mang lại những

sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất cho

khách hàng.
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Chính Sách Hoạt Động

Chuyên nghiệp

BMD luôn thể hiện sự chuyên nghiệp

không chỉ ở chất lượng sản phẩm, mà

còn thể hiện qua cách làm việc của

các lập trình viên. Các sản phẩm BMD

thực hiện luôn đáp ứng theo mọi yêu

cầu của khách hàng đặt ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng tập thể đoàn

kết vững mạnh cùng sự đồng hành

của Quý khách hàng sẽ là động lực để

BMD phấn đấu trở thành doanh nghiệp

cung cấp giải pháp hàng đầu Việt

Nam, và trong tương lai sẽ gặt hái

nhiều thành công trên thị trường Châu

Á đưa BMD vươn ra ngoài thế giới.
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Lĩnh vực kinh doanh
T h i ế t kế ,  l ậ p t r ì n h ứ n g d ụ n g d i  
đ ộ n g v à We b s i t e
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Ứng dụng di động

Thiết kế & lập trình ứng dụng di động là
lĩnh vực rất mạnh của bmd.

Các sản phẩm của chúng tôi có giao diện
đẹp mắt, chuẩn UI/UX, tốc độ xử lý tối ưu
với quy trình làm việc theo tiêu chuẩn
nước ngoài.
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Ứng dụng di động

Gọi xe, giao nhận
hàng

bmd chuyên nhận
oursouce các ứng dụng
gọi xe tương tự các
thương hiệu lớn như
Grab, Uber, GoViet, Bee,
Vato.. với đầy đủ các
tính năng.

Ứng dụng giao hàng như
Ahamove, Lalamove,
Giao hàng tiết kiệm,
Giao hàng nhanh ...

Thương mại điện 
tử

Chúng tôi tích hợp các 
hình thức thanh toán 
qua ví, bảo kim, ngân 
lượng hoặc thẻ ATM 
để giải quyết tốt nhất 
các vấn đề của TMĐT.

Tích hợp với hệ thống
giao hàng của bên thứ
3. 

Nghiệp vụ của
doanh nghiệp

Với đội ngũ có trình
độ cao, bmd luôn đưa
ra các giải pháp để xử
lý các nghiệp vụ đặc
thù của mọi ngành
nghề. Từ ứng dụng
đặt lịch học, quản lý
học viên, booking du
lịch, tích điểm, quản lý
kho, quản lý khách
hàng…
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Thiết kế website

bmd lập trình những website có giá
trị và độ khó cao như web mạng xã
hội, rao vặt, bất động sản. Chúng tôi
hướng đến sự chỉnh chu trên từng
pixel, từ đó tạo ra các sản phẩm
hoàn hảo, tương xứng với giá trị
thực tế.
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Thiết kế website

Website mạng xã
hội

Hệ thống này đòi hòi
nhà phát triển phải có
kỹ thuật cao về phân
tích thiết kế hệ thống
nhằm đảm bảo về mặt
tốc độ tải trang & bảo
mật thông tin.

Giải quyết bài toán
người dùng lớn, tốc
độ xử lý cũng như trải
nghiệm người dùng

Website rao vặt, 
đăng tin

Giao diện trực quan,
bộ lọc hiệu quả là
những yếu tố chính
giúp bmd tạo nên sự
thành công cho loại
hình website này.

Đạt chuẩn SEO giúp
website tang thứ hạng
dễ dàng hơn

CMR, ERP, vòng
xoay may mắn

Với quy trình làm việc
chuyên nghiệp, chúng
tôi sẵn sàng đáp ứng
mọi nghiệp vụ của các
doanh nghiệp. Hệ
thống nền tảng tốt,
cộng thêm đội ngũ
giàu kinh nghiệm là
bước đệm để chúng
tôi đồng hành cùng
bạn.



Dự án tiêu biểu
B ạ n c ó t h ể d o w n l o a d  h o ặ c đ ế n
t r ự c t i ế p B M D  đ ể t r ả i n g h i ệ m
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Shipping - Ứng dụng giao hàng

• Ứng dụng giao đồ ăn, giao
hàng gọi xe 3 trong 1 ra mắt ở 
Kiên Giang-Rạch Giá

• Liên kết với các của hàng trên
khu vực. Đã có hơn 500 và
hơn 20.000 món ăn.

• Thao tác đặt chuyến nhanh
chóng, dễ dàng.

• Hỗ trợ những người có công 
việc bận rộn không thể ra 
đường mua đồ ăn
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Fclass – Ứng dụng gọi xe

• Ứng dụng gọi xe mô hình
giống Grab, GoViet, Be, Vato.

• Gọi xe trực tiếp, nhanh chóng., 
khách hàng hài long.

• Thông tin chuyến đi rõ ràng cụ
thể. Biết trước lộ trình và vị trí
của tài xế trong suốt chuyến
đi.

• Áp dụng các chương trình
khuyến mãi theo nhiều loại
khác nhau.
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Haeva - Ứng dụng bán hàng trực

• Ứng dụng bán hàng trực tuyến
giúp tang doanh thu cũng như
lượng khách hàng cho doanh
nghiệp.

• Đối tác là công ty tinh dầu
hàng đầu Haeva với các
chứng nhận chất lượng từ Hàn
Quốc

• Đã có mặt trên Google Play và
Apple Store.

• Thanh toán online qua các
cổng thanh toán: Bảo Kim, 
Ngân Lượng, ATM, Visa,…
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MyDuc - Ứng dụng đo cử động thai

• Ứng dụng hỗ trợ bà mẹ theo
dõi sức khỏe thai nhi thông
qua việc đo cử động thai.

• Đối tác là bệnh viện lớn –
Bệnh viện Mỹ Đức.

• Đã có mặt trên Google Play và
Apple Store.

• Giai đoạn tới sẽ tích hợp với
hồ sơ bệnh án, chuẩn đoán
cũng như quá trình điều trị của
bệnh nhân.
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Petit - Ứng dụng giáo dục

• Ứng dụng hỗ trợ phụ huynh
của trung tâm anh văn Petit ở 
Lâm Đồng quản lý việc học tập
của con em mình.

• Đã có mặt trên Google Play và
Apple Store.

• Giúp phụ huynh xem được
thời gian điểm danh vào ra
lớp, lịch học tập, bài kiểm tra
và cũng như các thông báo
sớm nhất của trung tâm.



BMD

19

HFV - Ứng dụng đặt khu nghỉ dưỡng

• Ứng dụng hỗ trợ người dùng
đặt nhà nguyên căn hoặc villa
tại các khu nghỉ dưỡng.

• Đối tác là tập đoàn lớn FLC 
với quy mô lớn về khu nghỉ
dưỡng.

• Đã có mặt trên Google Play và
Apple Store.

• Người dùng có thể đặt nơi
nghỉ dưỡng cho chuyến đi du 
lịch của mình thông qua việc
xem các hình ảnh thông tin từ
ứng dụng
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Elodie - Ứng dụng quản lý tiệm Nails

• Ứng dụng quản lý tiệm nails từ
khách hàng, ticket, thợ cho
đến việc thanh toán, mã giảm
giá, thuế, và lương cho nhân
viên.

• Đối tác là tiệm nails Elodie ở 
Mỹ.

• Tiệm nails lớn sẽ rất khó quản
lý có thể gây mất mát về vật
chất cũng như tài chính nếu
không cẩn thận. Đây là giải
pháp cho các vấn để trên
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Reviewees – Mạng xã hội

• Mạng xã hội đánh giá các trường
học trên thế giới. Cập nhật them tin 
tức cũng như so sánh đánh giá các
trường.

• Đối tác là doanh nhân ở Úc.

• Link: https://reviewees.com

• Chứa các công nghệ tối ưu tốc đọ
và bài toán người dùng lớn.

• Xử lý video của người dùng trước
khi vào hệ thống.

• Áp dụng công nghệ tìm kiếm thông
minh: Elastic Search
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Xetot – Website rao vặt xe

• Website rao vặt xe. Mua, bán, cho
thuê các loại xe và phụ tùng xe.

• Link: https://xetot.com

• Theo xác nghiệp vụ của website rao
vặt phân loại các tin tức giúp người
dung dễ dàng mua bán hơn.

• Website chuẩn SEO, dễ dàng tang 
thứ hạng.

• Gợi ý thông minh giúp người dùng
mua hàng dễ dàng hơn



Trân trọng cám ơn
Liên hệ ngay công ty BMD

0357 415 495

info@bmd.com.vn

https://bmd.com.vn


