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Mục lục

Thư ngỏ


Tầm nhìn chiến lược


Phát triển web, Mobile App, AI nâng cao


Công nghệ sử dụng


Quy trình công việc


Dự án tiêu biểu

01


02


03


04


05


06


BEIT luôn lấy khách hàng làm trung tâm cho sự phát triển, 
giá trị của niềm tin, giá trị của sản phẩm chất lượng cao luôn 

đích hướng cho tương lai của chúng tôi !



"Kính gửi quý khách hàng thân quý !


Lời đầu tiên. Công ty TNHH Công Nghệ BEIT xin gửi lời chân thành cảm 
ơn tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất cùng với sức khỏe và hạnh 
phúc. Chúc quý khách hàng ngày càng thành công rực rỡ hơn nữa.


BEIT  cùng  với đội ngũ phát triển nhiều năm kinh nghiệm luôn tâm niệm 
đi cùng quý khách hàng để phát triển những ý tưởng kinh doanh trong 
thời đại số, luôn mong muốn lấy quý khách hàng chính là trọng tâm trong 
sự phát ttriển của công ty chúng tôi.


BEIT luôn mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy dành cho khách hàng 
trong lĩnh vực thiết kế, phát triển website, APP Mobile, SEO top Goolge, và 
cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). 


Trong thời kỳ bùng nổ kỹ thuật số và hội nhập BEIT luôn muốn song hành 
cùng quý khách hàng để phát triển các sản phẩm của quý khách hàng trở 
thành tiên phong trong mọi lĩnh vực.


"BEIT phấn đấu đến năm 2025 mở rộng với hàng trăm nhân viên tham gia 
các dự án trong và ngoài nước. Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin, lập trình, thiết kế đồ họa, trí tuệ nhân tạo.


BEIT luôn hướng tới mục tiêu khách hàng là trung tâm, cung cấp cho 
khách hàng dịch vụ và chất lượng tốt nhất tương xứng với giá trị của 
khách bỏ ra, duy trì chất lượng trong thời gian dài để khách hàng yên tâm 
thực hiện các mục tiêu phát triển của khách hàng.


Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm, trẻ trung, năng nổ và nhiệt tình 
chính là động lực cho sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của BEIT, là sự tin 
cậy từ phía khách hàng đã và đang cộng tác với BEIT, từ phía khách hàng 
tương lai của BEIT.  Với đội ngũ đó, chúng tôi sẽ tư vấn về công nghệ, về 
dịch vụ cho khách hàng tốt nhât, xu hướng nhất trong thời kỳ hiện nay.


Thực hiện hợp tác toàn diện và đầy sự tin tưởng với các đối tác trong và 
ngoài nước


Đặc biết đối với xã hội, BEIT luôn gắn với hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ, 
hoạt động thiện nguyện. Đặc biết là tuân thủ pháp luật, lấy đạo đức kinh 
doanh làm kim chỉ nam để phát triển. Qua đó, BEIT muốn đóng góp một 
phần nhỏ của mình vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội trong nhiều 
năm tới."			


THƯ NGỎ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Bằng chính sự nỗ lực và năng lực 
BEIT chúng tôi đã phát triển các dự 
án trong và ngoài nước, mang đến sự 
yên tâm cho khách hàng. Với một quy 
trình phát triển hiện đại để phát triển 
các dự án bằng sự tận tâm, trung 
thực và giữ vững được chất lượng 
trong từng sản phẩm, dịch vụ cũng 
như trong mỗi chi tiết của sản phẩm.


Trân trọng cảm ơn !
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Phát triển Web, Mobile App, AI nâng cao

"BEIT với việc phát triển hàng trăm dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực 
E-Commerce trong và ngoài nước sử dụng nền tảng: Shopify, 
Wooecommerce, Magento và các công nghệ khác


Chúng tôi chỉ tập trung vào một tiến trình nhất quán cho tất cả 
các khách hàng của chúng tôi từ tư vấn, thực hiện đến theo dõi 
và đánh giá. Trong suốt thời gian của dự án, chúng tôi cung cấp 
hỗ trợ đầy đủ với kết quả đặc biệt.


Đồng thời xây dựng các website giới thiệu dành cho các công 
ty, hoặc các khách hàng khác nhau trong và ngoài nước"

Phát triển website giới thiệu và 
thương mại điện tử Ecommerce

Phần mềm quản lý

"Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển các phần mềm quản lý 
cho các công ty doanh nghiệp, dịch vụ công


Phần mềm quản lý được phát triển trên các nền tảng tốt nhất, 
với quy trình theo như khách hàng mong muốn"
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Phát triển ứng dụng Mobile App 

"Bên cạnh mảng E-Commerce chúng tôi phát triển các ứng 
dụng trên các nền tảng Mobile APP: IOS và Android


Phục vụ tối đa để khách hàng có thể mở rộng kinh doanh và 
quản lý nhanh chóng trên nền tảng Mobi"


"Với nền tảng công nghệ hiện nay, trí tuệ nhân tạo được phát 
triển trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, vì thế BEIT đã có rất 
nhiều dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tạo động lực cho 
ngành phát triển ứng dụng công nghệ thông tin này”

Trí tuệ nhân tạo AI



08 09

Designer

Tools Web


Development
AI


Development

Mobile

App

Development


Tools Clouds Server

Công nghệ sử dụng



Gặp gỡ


Tiếp nhận ý tưởng

Gợi ý, chọn ý tưởng

Quy trình công việc

Hợp đồng

Ký hợp đồng dự án

Lên bản vẽ dự án

Triển khai

Thiết kế và phản hồi

Chỉnh sửa phản hồi

Gửi dự án

Gửi dự án demo

Tiếp nhận phản hồi

Bàn giao

Biên bản nghiệm thu

Bàn giao dự án
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Carnival

VNAD

alexhire

Xưởng in Bắc Việt

360tovisit

Camelot

  Splyza's team

WINAD

WINAD
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SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC
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Phần mềm quản lý quảng cáo và đơn hàng WinAd

"Doanh nghiệp đang đau đầu với hàng trăm đơn hàng đến từ nhiều 
nguồn khác nhau như hàng chục Landingpage, hàng chục website khác 
nhau. Không thể quản lý được đầu vào đơn hàng từ các nhân viên 
maketing và Sale hoặc chỉ quản lý đơn giản trên Exel dễ bị mất dữ liệu.



Trong khi đó không thể quản lý được lượng tiền đã chạy quảng cáo 
hàng ngày mà nhân viên đã sử dụng. Lãnh đạo công ty rất khó thống kê 
được lượng đơn hàng và tương ứng với số tiền quảng cáo đã chi, rất khó 
có thể đưa ra chiến lược mới theo dõi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 
hàng năm



WINAD sẽ là giải pháp tối ưu cho những vấn đề nan giải này, giúp cho 
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả



Phần mềm duy nhất tại Việt Nam"					



Thank you !			
Bạn có câu hỏi nào không?

beitechvietnam@gmail.com

nghiabeit@gmail.com

840938736633

84357402388

https://beitech.net


