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LỜI NGỎ !

Gửi đến Quý Khách hàng thân mến.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ One Tech Việt

Nam

Lời đầu tiên công ty Công ty TNHH Thương mại và

Dịch vụ One tech Việt Nam xin trân trọng được gửi đến

Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành

công.

Công ty Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp lắp đặt

hệ thống các thiết bị giá kệ siêu thị, tủ sắt sơn tĩnh điện

cho các công trình, nhà máy, siêu thị…với mẫu mã

phong phú, đa dạng..Công ty chúng tôi không ngừng

lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ tận tâm theo nhu cầu

thiết yêu của quý khách hàng trong từng thời điểm. Đặc

biệt sự phát triển không ngừng theo nền kinh tế nói

chung hàng hóa siêu thị nói riêng.

Với những dự án đã trải qua chúng đã khẳng định

được sự chuyên nghiệp, chỉnh chu trong từng các sản

phẩm đã được khách hàng ghi nhận.

Thay mặt công ty Công ty TNHH Thương mại và

Dịch vụ One tech Việt Nam, chúng tôi xin được gửi lời

cám ơn chân thành đến Quý khách hàng, chủ đầu tư đã

tín nhiệm hợp tác cùng chúng tôi. Mong rằng, Onetech

sẽ được đóng góp thêm cho những thành công của Quý

khách

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

ONE TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: P 1005, tòa nhà 17T11, Đ. Nguyễn Thị Định, P.

Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trân trọng!

Thay mặt công ty

Giám đốc

Hồ sơ năng lực One Tech



1. HỒ SƠ CHỨNG MINH NĂNG LỰC CÔNG TY

1.1. HÌNH THỨC KINH DOANH VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONETECH

Tên giao dịch Quốc Tế: ONE TECH VIET NAM CO., LTD

Địa chỉ: Số 10 ngõ 253 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,

TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.6284 0666 Fax: 024.6284 0666

Website: onetechvietnam.com.vn

Email: onetechvietnam@gmail.com

Mã số thuế: 0105931366

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105931366

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ One Tech Việt Nam hoạt động trong các

lĩnh vực sau:

• Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống các thiết bị giá kệ siêu thị, tủ sắt sơn

tĩnh điện cho các công trình, nhà máy, siêu thị…với mẫu mã phong phú, đa dạng.

• Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống các thiết bị và linh kiện,điện tử để

phục vụ cho lĩnh vực siêu thị: Giá kệ, Cổng từ anh ninh, Bàn thu ngân, các loại

tem bảo vệ hàng hóa, Giấy in nhiệt, xe đẩy, …..

• Sản xuất, thiết kế các loại các loại thiết bị, đồ dùng có chất liệu từ sắt, inox, sơn

tĩnh điện theo đơn đặt hàng của khách hàng trong các lĩnh vực công cộng, nhà

máy, siêu thị….

• Cung cấp các đồ dùng khách cho gia đình như: đồ điện gia dụng, Bộ đèn điện,

giường, tủ, bàn ghế, nội thất tương tự.

• Cung cấp và lắp đặt máy vi tính, phần mềm bán hàng offline, online

• Cung cấp lắp đặt thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên kinh doanh như:

Lắp đặt các thiết bị camera chống trộm…
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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1.2. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

1.2.1. BÁO CÁO VỀ  NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

(Đính kèm trang sau là“Báo cáo năng lực tài chính của công ty One tech 

Việt Nam trong các năm”)

1.2.2. BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN CÁC NĂM 

Hồ sơ năng lực One Tech

MÃ SỐ Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

1 2 3 4 4

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150)
100 47,948,827,540 61,056,664,135 68,123,827,377

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2,844,973,732 2,414,884,984 3,513,409,899

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120

1. Đầu tư ngắn hạn 121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 31,159,363,710 40,555,580,000 35,946,852,737

1. Phải thu khách hàng 131 31,159,363,710 40,555,580,000 35,946,852,737

2. Trả trước cho người bán 132

3. Các khoản phải thu khác 138

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139

IV. Hàng tồn kho 140 13,944,490,098 18,086,199,151 28,663,564,741

1. Hàng tồn kho 141 13,944,490,098 18,086,199,151 28,663,564,741

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150

1. Thuế GTGT được khấu trừ 151

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152

3. Tài sản ngắn hạn khác 158

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 

210+220+230+240)
200 2,490,236,353 8,089,064,478 10,281,050,741

I. Tài sản cố định 210 2,150,659,786 7,828,107,679 9,750,659,786

1. Nguyên giá 211 10,232,583,883 17,024,177,272 20,232,583,883

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -8,081,924,097 -9,196,069,593 -10,481,924,097

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213

II. Bất động sản đầu tư 220

1. Nguyên giá 221

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230

1. Đầu tư tài chính dài hạn 231



Hồ sơ năng lực One Tech

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 

(*)
239

IV. Tài sản dài hạn khác 240 339,576,567 260,956,799 530,390,955

1. Phải thu dài hạn 241

2. Tài sản dài hạn khác 248 339,576,567 260,956,799 530,390,955

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249

TỔNG CỘNG TS  (250 = 100 + 200) 250 50,439,063,893 69,145,728,613 78,404,878,118

NGUỒN VỐN Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 45,858,897,156 61,979,477,301 66,640,221,807

I. Nợ ngắn hạn 310 45,858,897,156 61,979,477,301 66,640,221,807

1. Vay và nợ ngắn hạn 311

2. Phải trả cho người bán 312 35,679,170,444 39,312,462,432 38,810,722,292

3. Người mua trả tiền trước 313 10,072,798,528 22,238,455,000 26,099,757,803

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 106,928,184 428,559,869 1,729,741,713

5. Phải trả người lao động 315

6. Chi phí phải trả 316

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 319

II. Nợ dài hạn 320

1. Vay và nợ dài hạn 321

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 322

3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328

4. Dự phòng phải trả dài hạn 329

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 4,580,166,736 7,166,251,313 11,764,656,311

I. Vốn chủ sở hữu 410 4,580,166,736 7,166,251,313 11,764,656,311

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1,900,000,000 1,900,000,000 5,000,000,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 2,680,166,736 5,266,251,313 6,764,656,311

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 

400)
440 50,439,063,892 69,145,728,613 78,404,878,118



1.2.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NĂM 

2018, 2019, 2020

Hồ sơ năng lực One Tech

CHỈ TIÊU MÃ SỐ Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

A B 1 2 3

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 154,271,530,300 178,567,272,000 250,068,975,148

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (10 = 01 - 02)
10 154,271,530,300 178,567,272,000 250,068,975,148

4. Giá vốn hàng bán 11 146,557,953,785 166,768,150,000 234,052,150,919

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ

(20 = 10 - 11)

20 7,713,576,515 11,799,122,000 16,016,824,229

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 33,370,518 50,055,777 65,426,535

7. Chi phí tài chính 22 0 0

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23

8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 4,396,738,614 5,266,363,636 7,626,430,375

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 

= 20 + 21 - 22 - 24)
30 3,350,208,419 6,582,814,141 8,455,820,389

10. Thu nhập khác 31

11. Chi phí khác 32

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 0 0

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30+40)
50 3,350,208,419 6,582,814,141 8,455,820,389

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 670,041,684 1,316,562,828 1,691,164,078

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   

{60 = 50 - 51}
60 2,680,166,736 5,266,251,313 6,764,656,311



1.3. NĂNG LỰC TỔ CHỨC

1.3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỪ

NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY

Được thành lập từ năm 2012, thành lập – xây dựng – phát triển và trưởng

thành. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên dầy dặn kinh nghiệm đã thực hiện

nhiều dự án lớn trên khắp các tỉnh thành trong khu vực miền Bắc miền Trung và

miền Nam. Đã xây lắp và hoàn thành được nhiều hạng mục công trình đòi hỏi kỹ

thuật cao qua sự kiểm nghiệm khắt khe của chuyên gia nước ngoài.

Chúng tôi hiện có nhà máy tại địa chỉ: CN5, Khu Công Nghiệp Thạch Thất ,

Quốc Oai , Hà Nội – quy mô hơn 10.000m2 với hệ thống máy móc hiện đại, đội

ngũ công nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh

vực.

Vì là nhà sản xuất nên chúng tôi tự tin mang tới cho khách hàng sản phẩm tốt

nhất – giá thành rẻ và cạnh tranh nhất trên thị trường. Các sản phẩm Onetech đa

dạng về mẫu mã, kích thước, chúng tôi sẽ sản xuất và làm theo các quy cách khác

nhau của khách hàng.

Đến với Onetech Việt Nam – bạn sẽ cảm nhận được sự tân tâm của chúng tôi,

sẽ không làm bạn phải thất vọng . Hệ thống kinh doanh của Onetech Việt Nam

hiện nay phủ sóng trên toàn quốc: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,

Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương, Vinh – Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Nha

Trang – Khánh Hòa…

Quý khách có thể mua những loại giá kệ để hàng trong siêu thị, giá kệ kho, kệ v

lỗ, kệ hạng nặng, tủ locker sắt cao cấp trực tiếp tại nơi sản xuất và được hỗ trợ

lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Đến với chúng tôi quý khách hàng có cơ hội được sở

hữu hàng nghìn dòng sản phẩm giá kệ, quầy thu ngân, xe đẩy, phần mềm, hệ

thống máy in, máy đọc, camera quan sát, giỏ xách , làn kéo, tủ sắt chất lượng

cao… được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Với đội ngũ nhân viên kĩ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, Công ty luôn đưa ra

rất nhiều mẫu mã giá kệ , các thiết bị siêu thị , tủ sắt mới lạ, những sản phẩm

chất lượng, khác biệt nhất để khẳng định thương hiệu của One tech Việt Nam

ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty Onetech Việt Nam luôn đáp ứng và

mang lại niềm vui và sự hài lòng cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm của

Công ty

Hồ sơ năng lực One Tech



 Mục tiêu cụ thể:

 Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra và từng bước xây dựng công ty phát triển vững

mạnh nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả

năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt cho từng cán bộ công nhân

viên công ty. Công ty đã đặt ra mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho những hoạt

động của mình, đó là:

 Hiệu quả - lợi nhuận

 Mọi hoạt động phải đạt được chất lượng hiệu quả cao, có lợi nhuận. Nếu không

có hiệu quả và lợi nhuận sẽ không đảm bảo cho sự phát triển bền vững của

doanh nghiệp. Hiệu quả và lợi nhuận không chỉ riêng cho One tech Việt Nam

mà còn cho cả khách hàng và đối tác.

 Giữ gìn chữ "TÍN" với khách hàng

 Công ty One tech Việt Nam với phương châm luôn coi sự phục vụ trước tiên

sau đó mới đến bán được hàng cho khách hàng. Chúng tôi với quan điểm vì

quyền lợi của khách hàng, đảm bảo cho khách hàng đầu tư vào thiết bị siêu thị

có hiệu quả. Chân thành, thủy chung và tận tụy phục vụ khách hàng.

 Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ

 Công ty One tech Việt Nam thực hiện việc sản xuất, lắp đặt các thiết bị luôn

phấn đấu trở thành

 Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ

 Công ty One tech Việt Nam thực hiện việc sản xuất, lắp đặt các thiết bị luôn

phấn đấu trở thành một cơ quan có đủ năng lực chuyên môn thuộc chuyên

ngành tư vấn thiết kế các thiết bị, hạng mục dùng trong siêu thị, nhà hàng,

khách sạn, văn phòng…, vì vậy công ty rất chú trọng vào đầu tư công nghệ,

xây dựng các hướng công nghệ chuyên sâu, đào tạo và xây dựng đội ngũ

chuyên gia giỏi có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của khách hàng.

Hồ sơ năng lực One Tech



Tăng trưởng

Công ty TNHH TM và DV One tech Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng về

mọi mặt như tăng trưởng hàng năm về hạ tầng cơ sở, vốn đầu tư, đội ngũ chuyên

gia, trình độ nghiệp vụ, doanh số, lợi nhuận,…

Vì con người

Mục tiêu này đặt ra vì sự phát triển của từng thành viên One Tech Việt Nam, công

ty phấn đấu để đảm bảo các cán bộ công nhân viên công ty có được môi trường

làm việc tốt nhất, phát huy được tài năng của mình, nâng cao được tri thức, trình

độ chuyên môn và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho tất cả cán bộ

nhân viên.

Quản lý theo mục tiêu

Công ty One Tech Việt Nam đặt ra và luôn tuân thủ theo phương pháp quản lý

theo mục tiêu, luôn luôn bám sát mục tiêu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề

ra.

Làm tròn nghĩa vụ công dân

Công ty One Tech Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước,

tích cực tham gia đóng góp công sức của mình vì một đất nước Việt Nam giàu

mạnh, văn minh.

Các cam kết của Công ty One tech Việt Nam

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển kể từ ngày thành lập cho đến nay, One

tech VIệt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể, công ty từng bước phát triển

lớn mạnh, đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện, khách hàng tin tưởng,

đối tác quý mến. Có được những thành tích kể trên bởi vì công ty đã duy trì được

những cam kết quan trọng của mình.

Khẳng định sự quyết tâm của công ty trong thực hiện chiến lược lâu dài phát triển

công ty phục vụ khách hàng và hợp tác với bạn bè, đối tác, công ty One tech Việt

Nam cam kết:

Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển Công nghệ, thiết bị siêu thị,

tủ loker…của đất nước.

Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư

vấn kỹ thuật chất lượng cao, trung thực và tận tụy với khách hàng.
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- Mở rộng hợp tác với các công ty bạn có giải pháp ứng dụng tin học trên cơ sở

hợp tác chân thành, cùng có lợi để đem đến cho hách hàng những giải pháp ứng

dụng tích hợp tối ưu nhất.

Công ty có định hướng chiến lược lâu dài đến năm 2020 là:

+ Phát triển năng lực kỹ thuật, dịch vụ của tập thể nhân viên công ty One tech

Việt Nam

+ Mở rộng cổ phần hoá cho các thành viên trong công ty - chiến lược phát triển

bền vững.

+ Khẳng định sự phát triển không ngừng của công ty, phù hợp với xu thế phát

triển chung của xã hội và tạo tiền đề cho các bước phát triển sau này của công ty.

- Chất lượng sản phẩm: One Tech VIệt Nam cam kết những thiết bị mà chúng

tôi sản xuất đảm bảo chất lượng mới 100% theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

quy định và yêu cầu của khách hàng.

- Giá cả hàng hoá: Hàng hoá với giá cả tốt nhất.

- Dịch vụ sau bán hàng: One Tech Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất,

nhanh nhất. Khách hàng không phải bận tâm về dịch vụ sau bán hàng mà ảnh

hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên

nghiệp, thành thạo, nhiệt tình chúng tôi mang đến dịch vụ bảo hành, bảo trì tốt

nhất. Khi hàng hóa gặp sự cố mà phải đưa về xưởng của Chúng tôi để xử lý, thì

chúng tôi cam kết cho Quý khách mượn hàng hóa tương đương và sẽ bảo hành sau

48 giờ cho khách hàng.

1.3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ONE TECH

VIỆT NAM

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển kinh doanh, cung cấp các sản

phẩm tốt nhất, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì mọi hoạt động của

công ty có hiệu quả, công ty One Tech Việt Nam đã xây dựng cơ cấu tổ chức chặt

chẽ, hợp lý bao gồm các công ty thành viên, các phòng ban có chức năng có

nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng, cơ cấu nhân sự phù hợp. Các công ty thành viên, các

phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp đồng bộ tạo nên sức mạnh tập thể và

đảm bảo thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng một cách toàn diện, chu đáo.

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ One tech Việt Nam

gồm có gồm 1 Giám đốc, 03 nhà xưởng, các đại lý, công nhân viên các phòng

ban.
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1. Tổng số công nhân viên đến tháng 12/2020 154

Trong đó:

Đại học 21

Cử nhân Cao đẳng và trung cấp 83

Tuổi trung bình 28

Trong đó

Giám đốc 01

Số cán bộ quản lý 07

Số nhân viên kinh doanh

Số công nhân nhà xưởng

Công nhân cơ khí bậc 3 trở lên gồm:   

Công nhân cơ khí dưới bậc 3 gồm :   

Công nhân lắp đặt thi công ngoài công trình:

12

83

30

25

14

Số nhân viên phòng kế toán

Số nhân viên phòng kỹ thuật, thiết kế, bảo hành

Số nhân viên bộ phận khác

5

10

7

1.3.3. NHÂN LỰC CỦA CÔNG TYTNHH TM và DV One tech Việt Nam

Tóm tắt số liệu về nguồn nhân lực của công ty

1.4. NĂNG LỰC KỸ THUẬT

1.4.1. CÔNG TY ONE TECH VIỆT NAM - SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Là nhà sản xuất cung cấp thiết bị tủ sắt, giá kệ siêu thị….Trong những năm qua,

Công ty đã cung cấp lắp đặt rất nhiều các công trình, có khả năng đáp ứng những

yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

1.4.  NĂNG LỰC KỸ THUẬT

1.4.1. CÔNG TY ONE TECH - SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Là nhà sản xuất cung cấp thiết bị tủ sắt, giá kệ siêu thị, kệ trung tải, Kệ

hạng nặng….Trong những năm qua, Công ty đã cung cấp lắp đặt rất

nhiều các công trình, có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất

của khách hàng.
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1.4.3. THIẾT BỊ MÁY MÓC PHỤC VỤ CHO CÔNG VIỆC SẢN XUẤT VÀ 

LẮP ĐẶT

 Máy cắt chính xác dài không hạn chế - Japan :  3 máy

 Máy cắt chuyên dụng : 20 máy

 Máy cắt sắt đa năng : 15 máy

 Máy hàn điện : 20 máy

 Máy gấp : 9 máy

 Lò sơn : 5 lò

 Máy đột : 30 máy

 Máy làm nóng, tôi cột chữ V : 4 máy

 Máy dung uống mảnh thép : 4 máy

 Máy lốc sản phẩn :15 máy

 Bể ngâm nguyên liệu và xử lý hóa chất :10 bể

 Lò sấy : 5 lò

1.4.4. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

- 7 Xe chở hàng trọng tải 1 tấn

- 5 Xe chở hàng trọng tải 3 tấn

- 5 Xe chở hàng trọng tải 7 tấn

- 2 Xe ô tô 4 chỗ ngồi

1.4.5 .MỘT SỐ SẢN PHẨM MÀ CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP

CHO KHÁCH HÀNG

Những sản phẩm dưới đây là những sản phẩm mà khách hàng công ty đã sản xuất

theo yêu cầu của khách hàng.

Các chuỗi hệ thống siêu thị:

- Chuỗi hệ thống trung tâm thương mại tại siêu thị Dabaco Gia Bình Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 35 - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

- Thời trang cao cấp - Siêu Thị Dabaco – Đường Nguyễn Cao Bắc Ninh

- Chuỗi hệ thống bán kệ Kmart trên toàn khu vực miền bắc, miền Trung

- Trung tâm thương mại km5 – thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

- Chuỗi cưả hàng Thái Lan- Tâm Thảo số 142 phố Trung Hòa – Cầu giấy – HN

- Chuỗi Happro 51Lê Đại Hành – Hà nội
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- Siêu thị Victory 392 Phố Lý Bôn, tp. Thái Bình, Thái Bình

- Siêu thị V+ 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, toà nhà Hòa Bình

- Tiện lợi mart 17 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

- chuỗi cửa hàng siêu thị của foseca nằm trong khu công nghiệp Yên Phong- Sam

Sung Thái Nguyên.

- Trung tâm thương mại Plaza Vĩnh Yên- Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Siêu thị Tâm Thảo số 30 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

- Chuỗi seventmart Dương nội- khu đô thị Dương Nội

- Trung tâm thương mại Mường Thanh- Khu công nghiệp Vũng áng – Hà Tình

- Trung tâm thương mại Mường Thanh 68 Lê Duẩn, KP 9, P. 1, TP. Đông Hà, Quảng

Trị.

- Trung tâm thương mại Lam Sơn

- Kệ quảng cáo cho các hãng:  Elimic, Pocca, Keyang, Prolimex, Samsung, Nokia, 

sữa Mộc Châu, TH Trumilk, Nagakawa, Goldsun,

* Các điểm lắp tại Vinmart

1 .Số 105 A1 Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

2.Số 106 Bùi Sỹ Tiêm, Tổ 15 Tiền Phong, Thái BÌnh

3. VM+ 16 -18 Bùi Thị Xuân, Thái BÌnh

4. VM+ 61 Mỹ Độ, Bắc Giang

5. VM+ Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

6. Xóm 6, thôn 3, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội

7. Thôn Đồng lư , Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội

8. Tổ 1 Khu phố 5, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

9. VM+ Số nhà 134 Đường Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, 

TỈnh Bắc Ninh

10. VM+ 274 Trần Huy Liệu, P Mỹ Xã, TP Nam Định, Tỉnh Nam ĐỊnh

11. Số 53 tổ 5, Đường Hoàng Văn Thụ, P Phan Đình Phùng, TP Nam Định

12. VM+ Tầng 1 tòa nhà UDIC Riverside 1, ngõ 22 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng , Hà 

Nội

13. VM+ Thuận Xá, Dương Xá, Gia Lâm , Hà Nội

14. VM+ An Duyên, Tô Hiệu, Thuận Tín, Hà Nội

15. VM+ Cụm 6 xã Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội
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16. 125 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

17. Tổ 52, Khu 5, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, T.Quảng Ninh

18. Khu 8, TT Cái Rồng, H. Vân Đòn, T. Quảng Ninh

19. Khu Dân cư Bắc Thăng Long, X. Hải Bối, H. Đông Anh, Hà Nội

20. Chung cư TNG Ngõ 206 Minh Cầu, TP. Thái Nguyên

21. Dự án Quỹ đất đường sắt, Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

22. Số 1 Đồng Niên, Việt Hòa, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

23. Số 33 Võng Thị, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

24. Số nhà Đội 7, Thôn Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thưởng Tín, Hà Nội

25. 111 Chi Lăng, khu 9, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

26. 495 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

27. Số 4 Đinh Đoài, TDP Đình Công, P. Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

28. Số 70 Nguyễn Cừ, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

29. Số 70, ngõ 94 Thượng Thanh, Tổ 14 P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội

30. Số 102-104 Tô Vũ. 193 Văn Cao, P. Đẳng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

* Các dự án Kệ trung tải và Kệ Hạng nặng:

- Dự án kệ kho hàng 5.000m2 công ty Landco tại Cụm Khu công nghiệp Khắc

Niệm, Tp. Bắc Ninh

- Dự án kệ kho hàng 1.000m2 công ty HF tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Yên

Mỹ, Hưng Yên

- Dự án kệ sàn Mezzanine 400m2 ở Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

- Dự án kệ sàn Mezzanine 1500m2 công ty Feroli ở khu công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai

- Dự án kệ sàn Mezzanine 1000m2 ở Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Thường

Tín

- Dự án kệ trung tải 1000m2 ở bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, Hà Nội

- Dự án kệ kho hàng 500m2 cty Torano ở Phú Lợi, Bình Dương
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- Dự án kệ trung tải 300m2 cty Raidon Khu công nghiệp Yên Mỹ 2, Hưng Yên

- Dự án kệ trung tải 450m2 Siêu Thị Alohal Đầm Hà, Quảng Ninh

- Dự án lắp đặt kệ trung tải cho kho gia dụng 500m2 ở Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề,

Long Biên

- Dự án lắp đặt kệ trung tải 400m2 ở KCN Thăng Long 3, Bình Xuyên, Vĩnh

Phúc

- Dự án lắp đặt 200m2 kệ trung tải tại tổng kho miền bắc Hyundai An Khánh

1.4.6 KINH NGHIỆM VÀ NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH

ONE TECH VN ĐÃ THỰC HIỆN

One Tech Việt Nam cam kết sản xuất các sản phẩm theo đúng qui trình, công nghệ

có chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện tích hợp hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế:

• Bố trí nhân lực có đủ năng lực thực hiện công việc:

 Các kỹ sư triển khai đều được đào tạo theo các bằng cấp chuyên ngành, có tay

nghề cao. Các qui trình hướng dẫn được các chuyên gia xây dựng làm cơ sở

thống nhất thực hiện trong toàn công ty.

 Hồ sơ là một trong các yếu tố quan trọng chứng minh việc triển khai hệ thống

hoàn tất và phù hợp với yêu cầu. Hồ sơ bao gồm các tài liệu kỹ thuật của thiết

bị, của hệ thống, cách bố trí lắp đặt hệ thống, thông số kỹ thuật của hệ thống,

cách thức sử dụng và bảo dưỡng hệ thống, các tài liệu đào tạo, quản trị hệ

thống.

• Đánh giá triển khai dự án

Sau mỗi công trìn, dự án, sẽ thực hiện công tác đánh giá và mức độ hoàn thành. Kết

quả của các đánh giá này được sử dụng cho các quá trình đánh giá chất lượng nội

bộ cũng như các công tác quản trị của các phòng liên quan. Việc đánh giá tập trung

vào các vấn đề như:
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Các hồ sơ đánh giá này được lưu trữ và bảo quản (cũng tuân theo qui trình trong suốt

thời gian mà dự án còn hiệu lực.)

Các kết quả đánh giá là cơ sở cho các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, các hoạt

động marketing, các hoạt động tư vấn.

Tổ chức thực hiện cùng với đánh giá nghiêm túc kết quả đã giúp One Tech Việt Nam

luôn kiểm soát tốt và duy trì hiệu quả các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Thông

qua các dự án đã triển khai và các số liệu chứng minh đã trình bày, One Tech Việt

Nam tin tưởng rằng công tác tổ chức thực hiện lắp đặt giá kệ, thiết bị siêu thị, tủ

loker, tử văn phòng… cho các dự án hạ tầng cơ sở sẽ không ngừng được hoàn thiện.

1.4.7. NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH

VỤ BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐÃ LẮP ĐẶT

Mục tiêu của công tác bảo hành, bảo trì :

Công tác Bảo hành - Bảo trì là hoạt động không thể thiếu giúp người sử dụng bước

đầu yên tâm khi tiếp cận với sản phẩm mới. Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác

Bảo hành - Bảo trì và xác định đây là trách nhiệm của Công ty đối với khách hàng,

ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty One Tech Việt Nam đã xác định nhiệm

vụ kinh doanh với cam kết:

“ Trước hết luôn coi trọng sự phục vụ sau đó mới đến bán được hàng, cung cấp

dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất để khách hàng không phải bận tâm đến sản

phẩm của mình mà ảnh hưởng đến công việc kinh doanh - Chân thành thuỷ

chung trên con đường kinh doanh của khách hàng.”

Bên cạnh việc tư vấn giúp người sử dụng khai thác tối đa của sản phẩm, khi sản

phẩm bị hỏng không thể hoạt động, Công ty One Tech Việt Nam luôn kịp thời sử

dụng mọi nguồn lực để khắc phục sự cố, rút ngắn thời gian sản phẩm ngừng hoạt

động với phương châm:
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"Nhanh chóng - Hiệu qủa - Tiết Kiệm"

Giúp đảm bảo giá trị sử dụng của sản phẩm. Khắc phục triệt để các sự cố do lỗi của

sản phẩm trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lắp đặt. Hỗ trợ khách hàng xác

định nguyên nhân và biện pháp khắc phục các lỗi không tương thích có thể xảy ra.

Tư vấn về thông tin sản phẩm giúp người sử dụng phát huy triệt để các tính năng kỹ

thuật của thiết bị, khai thác tối đa hiệu suất của sản phẩm trong phạm vi cho phép.

Tổ chức thực hiện

Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, bộ phận chuyên trách làm công tác Bảo hành - Bảo trì của Công ty One

Tech Việt Nam có gần 10 nhân viên thường trực có nhiệm vụ chính là công tác Bảo

hành - Bảo trì và sửa chữa. Khi nhận được phản hồi của khách hàng với sản phẩm

bị lỗi, hỏng hóc cần bảo hành. Chậm nhất trong vòng 48 giờ, nhân viên bảo hành sẽ

có mặt để sửa chữa, thay thế thiết bị cho khách hàng.

* Phòng Dịch vụ - Sửa chữa:

Thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ cho khách hàng và sửa

chữa, xử lý sự cố đối với những thiết bị đã hết thời gian bảo hành. Song song với sự

phát triển về nguồn nhân lực, dịch vụ bảo hành cũng ngày càng hoàn thiện hơn

công tác tổ chức, quản lý với các quy trình Bảo hành, quy trình Bảo trì, quy trình

Sửa chữa rõ ràng kèm theo các chỉ tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch

vụ. Quy trình sửa chữa của Công ty được quản lý bằng chương trình phần mềm

chuyên biệt đảm bảo kiểm soát tiến độ sửa chữa cũng như mọi thông tin liên quan

đến quá trình.

Cơ sở vật chất

Không chỉ có con người, cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, công cụ làm việc cũng

là một phần không thể thiếu. Con người tốt không thể phát huy hết năng lực trong

một môi trường thiếu thốn điều kiện làm việc.

* Cơ sở làm việc rộng rãi và tiện nghi.

Với mặt bằng rỗng rãi, khang trang và được thiết kế chuyên biệt nhằm phục vụ cho

công tác bảo hành, bảo trì và sửa chữa, Công ty One Tech Việt Nam đã mạnh dạn

đầu tư cho nhà xưởng để tạo điều kiện tối đa cho nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ

của mình.
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Linh kiện thay thế

Để có được nguồn linh kiện tốt nhất, nhanh nhất với giá cả hợp lý, One Tech Việt

Nam đã xây dựng và duy trì tốt quan hệ với các nhà cung cấp để có thể nhập được

các nguồn vật liệu có chất lượng tốt nhất.

* Kiểm tra chất lượng:

Tất cả các sản phẩm trước và sau khi xuất kho để thay thế cho khách hàng đều được

kiểm tra theo quy trình quản lý chất lượng.

* Khả năng dự trữ:

Với những yêu cầu đặc biệt, các sản phẩm, thiết bị trong kho hàng dự trữ của Công

ty luôn được đảm bảo về tình trạng hoạt động tốt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thay

thế vào bất cứ thời điểm nào.

Đào tạo:

Để có thể bắt kịp với tốc độ phát triển không ngừng của công nghệ thông tin như

hiện nay, vấn đề trang bị kiến thức và đào tạo nhân viên là một trong những mục

tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển của từng cá nhân và từng bộ phận, phòng

ban chức năng. Đặc biệt là trau dồi đội ngũ công nhân có tay nghề ngày càng cao.

* Tự đào tạo:

Để phát huy hết khả năng của mỗi nhân viên, ban lãnh đạo của Công ty bố trí thời

gian hợp lý để nhân viên tự đào tạo mình. Với nguồn tài liệu phong phú, và các kỹ

sư có tay nghề cao luôn được có đầy đủ điều kiện để tiếp cận với kiến thức mới một

cách nhanh chóng và đầy đủ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn thiết kế, sản xuất cho quý khách những sản phẩm về

chất lượng, sản phẩm tốt nhất với chi phí thấp nhất.

Với những sản phẩm mà Công ty cung cấp được bảo hành dài hạn sẽ đáp ứng nhu

cầu lợi ích phát triển của quý khách.

Công ty One Tech Việt Nam rất hân hạnh được hợp tác và có cơ hội phục vụ

Quý khách.

Hồ sơ năng lực One Tech



1.5.      MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
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