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GIỚI THIỆU VỀ ITC GLOBAL
Kính gửi Quý khách hàng
ITC Global được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 30/01/2018, chúng tôi tự hào là nhà nhập khẩu; Kinh
doanh thương mại và phân phối các sản phẩm tin học, công nghệ thông tin, viễn thông và phần mềm bản quyền; Giải pháp
và công nghệ; Dịch vụ Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.
ITC Global chọn cho mình sứ mệnh cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ 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, lấy sự hài lòng của khách hàng làm
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 công nghệ
thông tin và viễn thông.
Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng ITC Global. Công ty ITC Global cam kết luôn nỗ lực, sáng tạo, không
ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng quý khách hàng phát triển.
Trân trọng cám ơn !

INTRODUCTION TO ICT GLOBAL
Dear Customer,
ITC Global was established and officially entered the market from January 30, 2018, we are proud to be an importer, commercial trader and distributor of information technology, information technology, and telecommunications products.license
software, Solutions and technology, Leading Information Technology Services in Vietnam.
ITC Global chooses for itself the mission of providing the best information technology and telecommunications products,
solutions and services in all aspects, especially focusing on quality and after-sales service, taking Customer satisfaction is the
guideline in all production and business activities.
We are constantly striving to create and diversify products and services, expand the scope and business fields to best meet
the growing needs of customers and follow the development trend of the market. information technology and telecommunications schools.
Thank you for your trust and companion with ITC Global. ITC Global Company is committed to always making efforts, creating, constantly improving service quality and accompanying customers to develop.
sincerely thank you

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch
vụ công nghệ thông tin - Viễn thông uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
VISION
To become a leading provider of information and communication
technology products and services in Vietnam.
SỨ MỆNH
Mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và đối tác.
Tạo ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà đầu tư và cổ đông.
Phát triển giá trị nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho cán bộ công
nhân viên Công ty.
Đồng hành với sự phát triển của xã hội và cộng đồng.
MISSION
To bring optimal value to customers and partners.
To create maximum surplus value for investors and shareholders.
To develop professional values and prosperity for our employee.
To paralel with the development of society and community.

Nền tảng là con người Quyết liệt và Chuyên Nghiệp
The Foundation is Drastic and Professional People

Đoàn kết và Niềm tin là nhân tố phát triển bền vững
Solidarity and Faith are factors of sustainable development

Chấp nhận Cạnh tranh, luôn Thay đổi phù hợp thị trường
Accept Competitive, always Changing market niche

Cung cấp dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Providing services towards Customer Satisfaction

Giá trị cốt lõi của ITC Global là công nghệ,
con người và văn hóa doanh nghiệp

Công nghệ đi đầu trong việc nắm bắt, cung cấp thiết bị hiện đại
Leading technology in capturing, providing modern equipment

CORE VALUE
Core value of ITC Global is technology,
people and business culture

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp
Corporate culture is the intangible asset of every business

LỢI THẾ CẠNH TRANH

LIÊN TỤC VÀ KHÔNG NGỪNG PHÁT
TRIỂN
ITC Global hiện là nhà Nhập khẩu và phân
phối vững mạnh tại Việt Nam

NGUỒN NHÂN LỰC
CHẤT LƯỢNG CAO

03 TRUNG TÂM BẢO HÀNH LỚN TRÊN CẢ NƯỚC
Với 03 Trung tâm bảo hành lớn nhất tại Hà Nội, TP. HCM và Đà
Nẵng

QUY TRÌNH
Quản lý chuyên nghiệp
Đặt tiêu chuẩn quốc tế

TÀI CHÍNH
ỔN ĐỊNH, VỮNG VÀNG

CHÍNH SÁCH
BẢO HÀNH UY TÍN
HƠN 500 ĐẠI LÝ
Tại 63/63 tỉnh thành phố trên cả nước

COMPETENCE BENEFIT

CONTINUOUS AND NON-STOP
developing
ITC Global is currently a strong importer and
distributor in Vietnam

SOURCE HUMAN
POWER QUALITY

03 BIGGER WARRANTY CENTER IN THE COUNTRY
With 03 largest warranty centers in Hanoi, City. HCMC and Da
Nang

PROCEDURE
Professional management
Internatinoal standards

POLICY
PRESTIGIOUS
WARRANTY

FINANCE
STABLE, SUSTAINABLE YELLOW

MORE THAN 500 AGENTS
In 63/63 provinces and cities nationwide

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Với chiến lược kinh doanh “SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI – KHÁC BIỆT”. ITC Global cam kết mang
đến cho quý khách hàng những “trải nghiệm sử dụng các sản phẩm dịch vụ công nghệ
thông tin uy tín, chất lượng cao, ổn định và luôn được hỗ trợ 24/24. Chúng tôi giúp thỏa
mãn tối đa nhu cầu của người dùng bằng sự tận tâm, nhiệt tình, tính chuyên nghiệp cao
trong mọi hoạt động kinh doanh bán hàng – chăm sóc – hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Chuyên phân phối các sản phẩm thiết bị phần cứng của các thương hiệu nổi tiếng:
HP, Dell, IBM, Lenovo, Cisco, SuperMicro, Fujitsu, Intel, Juniper, Qnap, Netapp, Thecus,…Và
các sản phẩm phần mềm bản quyền: Microsoft, Oracle, SAP, VMWare, Adobe, Autodesk,
Corel, Redhat, Antivirus,…

BUSINESS STRATEGY

With the business strategy "CREATIVE - INNOVATIVE - DISTINCTIVE", ITC Global is committed to providing the customers with "experiences of using prestige, high quality, stable
and 24/24 supported information technology products and services". We help maximize
the users' satisfaction with our dedication, enthusiasm and professionalism in all sales and
customer care - support services after sales.
Specialized distributor of hardware products of well-known brands: HP, Dell, IBM, Lenovo,
Cisco, SuperMicro, Fujitsu, Intel, Juniper, Qnap, Netapp, Thecus, etc. and copyright software products such as: Microsoft, Oracle, SAP, VMWare, Adobe, Autodesk, Corel, Redhat,
Antivirus, ...

LĨNH VỰC KINH DOANH
ITC Global là một trong những công ty công nghệ thông tin
chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và hệ thống
công nghệ thông tin, phần mềm bản quyền uy tín hàng đầu
Việt Nam, mang lại nhiều giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác

BUSINESS LINES
ITC Global is one of the IT companies specializing in providing
the leading products, solutions, services and information
technology systems and copyrighted software in Vietnam
bringing optimal value for customers, partners

THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI
Đối tác của nhiều tập đoàn hàng đầu Thế giới tại Việt Nam
Là đối tác và là nhà phân phối chính thức của các hãng phần cứng máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu
trữ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật như: HP, Dell, IBM, Lenovo, Cisco, SuperMicro, Fujitsu, Intel,
Juniper, Qnap, Netapp, Thecus,…
Là đối tác cung cấp sản phẩm và là nhà phân phối chính thức của các hãng phần phần mềm bản
quyền dành cho hệ thống, máy chủ, bảo mật, văn phòng, đa phương tiện, doanh nghiệp, giáo dục,
tài chính ngân hàng, hành chính nhà nước, đồ họa, ảo hóa, cơ sở dữ liệu như: Microsoft, Oracle, SAP,
VMWare, Adobe, Autodesk, Corel, Redhat, Antivirus,…
ITC Global được thành lập từ 2018 chuyên về cung cấp và phân phối các sản phẩm phần cứng công
nghệ và phần mềm bản quyền, trong nhiều năm xây dựng và phát triển, ITC Global đã và đang trở
thành đối tác cấp cao và uy tín của nhiều tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Thế giới tại Việt
Nam. Với mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc và phương châm
hợp tác hai bên cùng có lợi.

TRADING AND DISTRIBUTION
Partner of leading global groups in Vietnam
As a partner and official distributor of hardware server, workstations, storage devices, network
devices and security devices such as HP, Dell, IBM, Lenovo, Cisco, SuperMicro, Fujitsu, Intel, Juniper,
Qnap, Netapp, Thecus, ...
As a product supplier and official distributor of licensed software for systems, servers, security, office,
multimedia, enterprise, education, finance and banking administration, graphics, virtualization,
databases such as: Microsoft, Oracle, SAP, VMware, Adobe, Autodesk, Corel, Redhat, Antivirus, ...
ITC Global was established in 2018 specializing in supplying and distributing copyrighted hardware
and software products. for many years of construction and development, ITC Global has become a
high-ranking and prestigious partner of many leading IT global groups in Vietnam. With a wide
network of 63 cities and provinces across the country, the policy of mutual benefit.

THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI
Partner of leading global groups in Vietnam
Máy chủ

Thiết bị lưu điện

Server

Power storage device

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị mạng

Storage device

Network equipment

Máy trạm

Linh phụ kiện khác

Workstation

Other accessories

Phần mềm bản quyền
License software

Linh phụ kiện khác/ Other accessories
CPU, GPU, RAM, HDD, SSD, Mainboard, Chassis, Fan & Heatsink, Tray HDD, Data Cable, Riser Card, Rack & Cabinet,…
Of Intel, AMD, Seagate, Western Digital, APC, Hynix, Dell EMC, HP Enterprise, Supermicro, Lenovo IBM, Fujitsu,…

Phần mềm bản quyền/ License software

Ảo hóa (Microsoft Hype-V, VMWare)
Cơ sở dữ liệu (Oracle, Microsoft SQL)
Hệ điều hành (Microsoft Windows, Mac OS, Novell, Redhard, Solaris)
Thư điện tử (Microsoft Exchange, MDaemon)
Thiết kế đồ họa (AutoCAD, Autodesk, CorelDRAW, Adobe, ZWCAD, V-Ray)
Tường lửa (Kerio, Lavasoft , ZoneAlarm, Comodo)
Ứng dụng văn phòng (Microsoft Office, Adobe, WPS Office)
Antivirus & bảo mật (Kaspersky, Symantec, Bitdefender, McAfee, Avira)

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions

Cùng với đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới, ITC Global luôn tư vấn và đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược, phù
hợp với từng khách hàng. Cam kết của chúng tôi với khách hàng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp tối ưu tổng thể mà hơn
thế nữa, kết hợp với các đối tác chiến lược cả về phần cứng và phần mềm của mình, cùng với sự hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng
đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin như Oracle, Vmware, IBM, Microsoft… chúng tôi luôn nỗ lực để giúp khách hàng biến công nghệ
thành lợi thế cạnh tranh trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
Together with global leading technology experts, ITC Global always advises and gives strategic solutions suitable to each customer. Our
commitment to our customers is not only about providing a integrated and optimal solution but also cooperating with our strategic
partners in both hardware and software, together with leading IT companies such as Oracle, VMware, IBM, Microsoft ... we strive to help
our customers turn technology into a competitive advantage in all business operations.

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions

Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin
IT Infrastructure solution
Giải pháp an ninh, bảo mật, an toàn thông tin
Solution for security, confidentiality, information security
Giải pháp nghiệp vụ tài chính ngân hàng
Solution specialized in banking finance
Giải pháp nghiệp vụ quản trị, quản lý doanh nghiệp
Solutions for enterprise management and planning
Giải pháp chỉnh phủ điện tử, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước
Solutions for electronic government, informatics for state administration
Các giải pháp khác
Other solutions

GIẢI PHÁP HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions

Giải pháp hạ tầng mạng LAN, WAN
Giải pháp Hệ thống máy chủ, lưu trữ
Giải pháp Hạ tầng Trung tâm dữ liệu
Giải pháp Trung tâm thông tin liên lạc
Giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến
Giải pháp Ảo hóa, Điện toán đám mây
Giải pháp Sao lưu, khôi phục dữ liệu và phục hồi thảm họa
Vvv…

IT INFRASTRUCTURE SOLUTION
Infrastructure Solutions for netwwork of LAN, WAN
Server system and storage solutions
Data Center Infrastructure Solutions
Communication Center Solution
Online conferencing Solutions
Virtualization and cloud computing solutions
Backup, restorage and disaster recovery solutions
Vvv…

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions
GIẢI PHÁP AN NINH, BẢO MẬT,

SOLUTION FOR SECURITY, CONFIDENTIALITY,

AN TOÀN THÔNG TIN

INFORMATION SECURITY

Giải pháp bảo vệ an ninh mạng đa lớp

Multi-layer network security protection solution

Giải pháp bảo mật cho mạng LAN, WAN

Security solution for LAN, WAN

Giải pháp bảo mật cho ứng dụng, web và e-mail

Security solutions for applications, web and e-mail

Giải pháp phòng chống tấn công và thâm nhập trái phép

The solution to attacks and illegal penetration

Giải pháp chứng thực, chữ ký số trên nền PKI

Authentication solution, digital signatures on PKI

Giải pháp mã hóa dữ liệu, mã hóa đường truyền

Data encryption, encrypted transmission solutions

Giải pháp phòng chống rò rỉ dữ liệu

Data leakage prevention solution

Giải pháp bảo mật cho Trung tâm dữ liệu

Security solution for Data Center

Giải pháp bảo mật cho hạ tầng ảo hóa

Security solution for virtualized infrastructure

Giải pháp bảo mật cho điện toán đám mây

Security solution for cloud computing

Vvv…

Vvv…

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions

GIẢI PHÁP NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Giải pháp Ngân hàng cốt lõi
Giải pháp Chống rửa tiền
Giải pháp Quản lý rủi ro
Giải pháp Quản lý nguồn vốn
Giải pháp Định giá điều chuyển vốn
Giải pháp Quản lý Tín dụng – Khởi tạo vay – Thu hồi nợ
Vvv…

SOLUTION SPECIALIZED IN BANKING FINANCE
Core Banking Solutions
Prevent laundrying money
Risk Management Solutions
Capital Management Solutions
Capital transfer pricing solution
Credit Management - Loan origination - Debt recovery Solutions
Vvv…

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions

GIẢI PHÁP NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

SOLUTIONS FOR ENTERPRISE MANAGEMENT AND PLANNING

Giải pháp Quản trị nguồn tài nguyên doanh nghiệp (ERP)

Enterprise Resource Planning Solution

Giải pháp Datawarehouse /Business Intelligent/Business Ana-

Datawarehouse /Business Intelligent/Business Ana-

lytics (DWH/BI/BA)

lytics Solution

Giải pháp Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Customer Relationship Management Solution

Giải pháp Quản trị nội dung số trong doanh nghiệp (ECM)

Enterprise Content Management Solution

Giải pháp Tự động hóa quy trình doanh nghiệp (BPM)

Business Process Management Solution

Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý (IM)

Information Management Solution

Giải pháp Quản lý cơ sở dữ liệu (DM)

Database Management Solution

Giải phảp Quản trị nội dung số (DCM)

Digital Content Management Solution

Vvv…

Vvv…

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions
GIẢI PHÁP CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ, TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Giải pháp Chính phủ điện tử cốt lõi
Giải pháp Tin học hóa Quản lý Hành chính Nhà nước
Vvv…

SOLUTIONS FOR ELECTRONIC GOVERNMENT, INFORMATICS FOR
STATE ADMINISTRATION
Core e-government solutions
Solutions to computerize the State Administration
Vvv…

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ
Technology and Solutions
CÁC GIẢI PHÁP KHÁC/ OTHER SOLUTIONS

Data Management, Virtualization, Cloud, Big Data, AI, VDI, Machine Learning,
Deep Learning, Training, Inferencing , Rendering, VR/ AR design, Deep machine
learning, Graphics, Video Transcoding, High-performance computing (HPC), 3D
modeling, E-commerce, Design and Visualization, Gaming & Entertainment,
Autonomous Machines, Healthcare & Life Sciences, Self-Driving Cars, Software
Defined Storage, Virtual Desktop & Gaming, Security,…

Dịch vụ Công nghệ thông tin
Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để để đánh giá chính xác các vấn đề vướng mắc ứng dụng và
sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng nhằm mang lại sự ổn định cao nhất cho hệ thốn
công nghệ thông tin. Từ đó, hỗ trợ khách hàng phân tích, hiểu rõ các vấn đề về công nghệ dưới góc độ kinh doanh và nhu cầu của thị trường để
đưa ra các giải pháp, dịch vụ thích hợp. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho khách hàng những giải pháp, dịch vụ công nghệ tối ưu nhất,
đáp ứng chính xác các yêu cầu về kỹ thuật hệ thống công nghệ mà khách hàng mong muốn cũng như đạt hiệu quả đầu tư với chi phí tối ưu,
tăng cường phục vụ tốt hơn cho các mục tiêu quản trị, sản xuất kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp khách hàng.

Information Technology services
Our consultancy team is equipped with the necessary knowledge to accurately evaluate the issues of application and using the information
technology system in the production and business activities of customers to bring the highest stability to the information technology system. In
accordance with that, support customers to analyze, understand the technology issues from the perspective of business and market needs to
provide appropriate solutions and services. We always want to provide our customers with the best optimal technology solutions and services that
meet the exact technological requirements of the technology they want as well as their investment efficiency with optimized fee, enhancement
for better service for the management, production and business objectives of customer organization.

Dịch vụ Công nghệ thông tin
Information Technology services
Bảo hành, bảo trì

Tư vấn thiết kế xây dựng và phối

Triển khai, lắp đặt và cài đặt cấu

Maintenance

hợp thực hiện các lộ trình đầu tư

hình sản phẩm, thiết bị công

ứng dụng công nghệ thông tin

nghệ thông tin

Consultancy for designing, building

Deployment and installment and

and cooperating for implementation

setting for product figuration and

of investment route related to IT

IT equipment

Application

Tích hợp hệ thống

Đào tạo và chuyển giao

Các dịch vụ công nghệ

Integrated system

công nghệ

thông tin khác

Training and Transforming

Other IT services

technology

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Information Technology services
BẢO HÀNH, BẢO TRÌ
ITC Global là đại lý uỷ quyền cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì cho các hãng
phần cứng thiết bị công nghệ thông tin tại Việt nam, sở hữu đội ngũ chuyên gia
công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm. ITC Global cam kết đem lại cho khách
hàng dịch vụ bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp với chất lượng cao nhất, bảo đảm
cho hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng luôn vận hành ổn định, hiệu
quả.

MAINTENANCE
ITC Global is an authorized agent providing warranty and maintenance service for
hardware and IT equipment in Vietnam and possesses a team of experienced IT
experts. ITC Global makes commitment to provide customers with the highest
level of professional warranty and maintenance services, ensuring that customers'
IT systems are stable and efficient.

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Information Technology services
TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC
LỘ TRÌNH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cung cấp thông tin pháp lý và chính sách đầu tư
Khảo sát, lập và quản lý dự án
Thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
Tư vấn ứng dụng và thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin khác,…

CONSULTANCY FOR DESIGNING, BUILDING AND COOPERATING FOR IMPLEMENTATION OF INVESTMENT ROUTE RELATED TO IT APPLICATION
Provide legal information and investment policy
Survey, set up and manage the project
Design primary construction
Consult for establishing bidding documents
Consult on application and implement other information technology services,…

TRIỂN KHAI, LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT CẤU HÌNH SẢN PHẨM,

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cung cấp dịch vụ triển khai, thi công, lắp đặt, cài đặt cấu hình sản phẩm, thiết bị,
hạ tầng công nghệ thông tin. Các dịch vụ mà ITC Global cung cấp như:
Giải pháp hạ tầng cho hệ thống bảo mật đa tầng, nhiều lớp
Giải pháp cho hệ thống máy chủ lớn, ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn và
các ứng dụng phức tạp
Giải pháp cho các hệ thống sao lưu và phục hồi tập trung
Giải pháp cổng giao tiếp điện tử
Giải pháp quản lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
Giải pháp tổng thể cho các trung tâm dữ liệu lớn
Dịch vụ tối ưu hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng lớn, hệ thống
thông tin báo cáo cho các tổ chức, doanh nghiệp
Hệ thống mạng LAN, WAN
Giải pháp an toàn, an ninh mạng
Vvv…

DEPLOYMENT AND INSTALLMENT AND SETTING FOR PRODUCT FIGURATION AND IT EQUIPMENT

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

Providing services of deployment, construction, installation, product configuration, equipment, information technology infrastructure. Services that ITC Global
offers such as:
Infrastructure solution for multi-level security system
Solutions for large server systems, application of large database management
system and complex applications
Solution for centralized backup and recovery systems
Electronic communication gateway solution
Solution for handling administrative procedures
Total solution for large datacenters
Services to optimize database systems, large networks, reporting information
system for organizations and enterprises.
LAN, WAN system
Security solutions, network security
Vvv…

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÍCH HỢP HỆ THỐNG
Thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các
tổ chức và doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, có yêu cầu công nghệ
cao như tài chính công, hành chính công, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, y tế,
đào tạo, giao thông, hải quan. Các dịch vụ Tích hợp hệ thống mà ITC Global cung
cấp gồm:
Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin, mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, bảo mật
và an toàn an ninh thông tin, sao lưu dự phòng, phòng ngừa rủi ro, trung tâm dữ
liệu xử lý chính (DC), trung tâm dữ liệu dự phồng thảm họa (DR)
Dịch vụ triển khai các giải pháp tài chính ngân hàng, chứng khoán, y tế, bảo
hiểm, giáo dục, viễn thông, giao thông, hải quan và hành chính công, các hệ
thống thanh toán, hệ thống giao dịch trực tuyến
Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho tổ chức, doanh nghiệp
Hệ thống thanh toán, giám sát, quản lý, các thiết bị đặc chủng cho ngành tài
chính ngân hàng
Vvv…

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
INTEGRATED SYSTEM
Designing, supplying and deploying a integrated information technology system
for organizations and enterprises at all industries and sectors with high technology requirements such as public finance, public administration, banking and
insurance, telecommunications, health, training, transportation, customs. System
Integration Services provided by ITC Global include:
Integration of information technology, network, server, storage, security and
information security, backup, risk prevention, core data center (DC) , Data Center
of disaster Recovery (DR)
Services to deploy solution for finance banking, securities, health care, insurance,
education, telecommunications, transportation, customs and public administration, payment systems, online trading systems.
Design and build database system for organizations and enterprises
Payment, monitoring, management and special equipment for the banking and
finance industry
Vvv…

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tổ chức các khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ khách hàng trong các
dự án về giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin do ITC Global triển khai
Hợp tác với các trường đại học và các trung tâm đào tạo hàng đầu trong nước nhằm
tư vấn chương trình giảng dạy và thu hút nguồn lực chất lượng cao
Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ cho
cán bộ, nhân viên
Đào tạo phần cứng Server, Workstation, Networking, Storages, NAS, SAN
Đào tạo và chuyển giao công nghệ các hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm
Cisco, IBM, HP, Microsoft, Oracle, SAP, Dell, VMWare, Juniper, NCR…
Đào tạo chứng chỉ của Cisco, Oracle, SAP, Microsoft, VMWare
Vvv…

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
TRAINING AND TRANSFORMING TECHNOLOGY
Organize training courses and transfer technology to serve clients in projects on information technology solutions and services deployed by ITC Global.
Cooperate with leading universities and training centers in the country to advise the curriculum and attract high-quality resources.
Organizing training courses to improve the professional and professional quality of staff
members
Train hardware Server, Workstation, Networking, Storages, NAS, SAN
Train and transfer technology of systems integrating hardware and software Cisco, IBM, HP,
Microsoft, Oracle, SAP, Dell, VMWare, Juniper, NCR ...
Train certificate of Cisco, Oracle, SAP, Microsoft, VMWare
Vvv…

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÁC
Cho thuê phần cứng thiết bị công nghệ thông tin
Bảo trì thiết bị, hệ thống mạng, máy chủ
Cho thuê ngoài hệ thống công nghệ thông tin
Dịch vụ thuê Quản trị vận hành hệ thống mạng, máy chủ
Dịch vụ Ngăn ngừa và khắc phục rủi ro
Dịch vụ cung ứng cho Thuê ngoài nhân sự công nghệ thông tin
Dịch vụ Di rời hệ thống công nghệ thông tin
Vvv…

OTHER IT SERVICES
Lease hardware and information technology equipment
Maintain equipment, network, server
Lease IT systems
Hire service of network administration system, server
Service of risk prevention and remedy Services
Services of provision of information technology outsources personnel
Services of the information technology system movement
Vvv…

KHÁCH HÀNG
CUSTOMERS
ITC Global đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của mọi khách

ITC Global meets the diverse needs of all customers: individuals,

hàng: cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức trong nước và nước

government agencies, domestic and foreign organizations, large

ngoài, các doanh nghiệp lớn & các doanh nghiệp vừa và nhỏ

enterprises & small and medium enterprises at home and abroad.

trong nước và nước ngoài. Không chỉ là cung cấp, ITC Global còn

Not only providing, ITC Global is also a friend, a companion to the

là bạn, là người đồng hành cùng sự phát triển của mọi khách

development of all customers.

hàng.
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BỘ TÀI CHÍNH

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

VT

ĐỐI TÁC
PARTNERS
ITC Global là đối tác chiến lược của các tập đoàn, công ty công

ITC Global is a strategic partner of corporations, technology compa-

nghệ, các hãng máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ,

nies, servers, workstations, network equipment, storage devices,

thiết bị lưu điện, thiết bị tường lửa, thiết bị cân bằng tải,…các hãng

power storage devices, firewall equipment, load balancers, ... the

giải pháp, phần mềm hàng đầu thế giới, các nhà cung cấp dịch

world's leading software and solutions firms, the leading information

vụ công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam. Chúng

technology and telecommunications service providers in Vietnam.

tôi tự hào và cam kết mang đến cho khách hàng những sản

We are proud and committed to providing customers with the best

phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ tốt nhất và tin cậy nhất.

and most reliable technology products, services and solutions.

LIÊN HỆ
CONTACT US

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG TOÀN CẦU
GLOBAL INFORMATICS TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY

HN: Tầng 4, số 138 Phỗ Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
: Floor 4, no. 138 Me Tri Thuong, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Tel: 024 7302 6698
HCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh
: Room 13.09, Lot C, 974A Truong Sa (Co.opmart Nhieu Loc), Ward 12, District 3, HCM
Tel: 028 7302 6698
Email: info@itcglobal.vn
Website: www.itcglobal.vn | www.maychuvietnam.com.vn | www.superworkstation.vn

