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THÂN GỬI
QUÝ KHÁCH HÀNG,
Thay mặt Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn
Quý khách đã tin tưởng lựa chọn CO-WELL Asia
là đối tác cung cấp dịch vụ Công Nghệ Thông Tin.

TẦM NHÌN

Thành lập từ năm 2014, đến nay, CO-WELL Asia

Đối tác Việt Nam cung cấp dịch vụ Outsourcing CNTT

không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ, sở hữu gần

top đầu cho thị trường Nhật Bản và Quốc tế

500 kỹ sư CNTT giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nẵng. Với nguồn lực hùng hậu, năng lực kỹ thuật

CON NGƯỜI
Đầu tư đào tạo
CÔNG NGHỆ
Phát triển bền vững

và 2 văn phòng làm việc hiện đại tại Hà Nội, Đà
phong phú, kinh nghiệm triển khai dự án ở hầu
hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chúng tôi tự hào
là một trong 3 doanh nghiệp CNTT vốn đầu tư
Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp các
sản phẩm – giải pháp CNTT chất lượng cao như:
Dịch vụ Outsourcing Phần mềm, Dịch vụ Kiểm thử
Phần mềm, Dịch vụ Phát triển Ứng dụng XR, Giải
pháp IoT, Dịch vụ Tích hợp Cloud.

CHẤT LƯỢNG
Chú trọng chất lượng

Lấy “CON NGƯỜI – CÔNG NGHỆ - CHẤT LƯỢNG” làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh
và chiến lược phát triển, với phương châm “Behind your success” chúng tôi luôn tin tưởng rằng, các dịch
vụ CNTT uy tín CO-WELL Asia mang lại sẽ là nền tảng vững chắc thúc đẩy mọi hoạt động kinh doanh –
sản xuất tại Quý doanh nghiệp.
Xin kính chúc Quý vị sức khoẻ và thành công!
Trân trọng,

Tổng giám đốc
Nguyễn Cao Cường
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CO-WELL ASIA
mang đến

CO-WELL ASIA TỰ TIN VỚI

Dịch vụ Outsourcing Phần mềm

430+ nhân viên

3.000+ m

2

mặt sàn

200+

dự án

Dịch vụ Kiểm thử Phần mềm

Dịch vụ Phát triển Ứng dụng XR
(AR-VR-MR)

ISO/IEC
27001:2013

GIẢI THƯỞNG
SAO KHUÊ

60+ Chứng chỉ

Nghiệp vụ và CNTT

Giải pháp IoT

Dịch vụ Tích hợp Cloud

4

Tổng quan

60+ Khách hàng
Doanh nghiệp

80% sử dụng
tiếng Anh/ Nhật

20% đạt N2

tiếng Nhật trở lên

Tổng quan
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DỊCH VỤ

Outsourcing
Phần mềm
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Outsourcing,
CO-WELL Asia đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, năng
lực công nghệ, đồng thời trang bị những hiểu biết sâu sắc về
nghiệp vụ của khách hàng.



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
SẢN PHẨM NỔI BẬT

HỒ SƠ NĂNG LỰC

- Hệ thống Booking, Đặt lịch online

- Am hiểu nghiệp vụ khách hàng

- Hệ thống Quản trị Dịch vụ cung cấp

- Linh hoạt, liên tục cập nhật thay đổi về kỹ

- Hệ thống Quản lý Khách hàng

thuật, nghiệp vụ theo thị trường

- Hệ thống Phân loại Chương trình chăm

- Các khách hàng trong lĩnh vực Thương

sóc khách hàng

mại điện tử của CO-WELL Asia đều trở

- Hệ thống Quản lý Sản phẩm

thành đối tác lâu năm

Nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử:
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QA/Tester

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Với khả năng Tích hợp Cloud, thiết kế hệ thống hạ tầng, CO-WELL Asia có thể mang
tới cho khách hàng nhiều giá trị gia tăng hơn nữa ở mọi lĩnh vực.
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Dịch vụ

Dịch vụ
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HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

SALES & MARKETING
SẢN PHẨM NỔI BẬT
- Hệ thống Quản lý kho và Báo giá tự động
- Hệ thống Báo cáo doanh số
- Ứng dụng Công nghệ cao vào hoạt động Quảng cáo, Promotion…
- Hệ thống Quản lý dịch vụ
- Hệ thống Quản trị và Chăm sóc khách hàng
- Hệ thống Phân phối sản phẩm theo phân loại khách hàng và Chương
trình khuyến mãi

HỒ SƠ NĂNG LỰC
- Có kinh nghiệm triển khai hơn 80 dự án liên quan đến Sales &
Marketing
SẢN PHẨM NỔI BẬT

- Nhân sự các vị trí có hiểu biết và kinh nghiệm về Marketing,

HỒ SƠ NĂNG LỰC

- Hệ thống Thông tin nội bộ

nghiệp vụ phân phối, Sales

- Gần 20 dự án xây dựng, hiệu chỉnh, phát

- Hệ thống Quản lý sản phẩm,

triển hệ thống trong doanh nghiệp
- Am hiểu nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp

thiết bị

và các yêu cầu trong ISO 27001
- Hệ thống Quản lý nhân sự

- Đội ngũ nhân sự có nghiệp vụ và kỹ năng,

- Hệ thống Thu thập thông tin Báo cáo liên thông 24/7
- Hệ thống Giấy tờ hành chính, phân
quyền ủy quyền nội bộ

kinh nghiệm trong tích hợp hệ thống
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- Có đội ngũ thiết kế - Creative UI/UX nội bộ
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

QA/Tester

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Dịch vụ
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KHÁCH HÀNG
NÓI VỀ CHÚNG TÔI

“
“

DỊCH VỤ

Kiểm thử phần mềm

Dịch vụ Offshore tại CO-WELL được phát triển bởi một đội ngũ kĩ sư Nhật – Việt giàu kinh

Tự hào có đội ngũ QA/Tester dày dạn kinh nghiệm, thành thạo các kỹ

nghiệm, năng lực thiết kế tốt, khả năng ngôn ngữ cao và kĩ năng tương tác tốt. Chất lượng
các dự án được đáp ứng đúng yêu cầu với chi phí hợp lý.”

thuật và công cụ test hàng đầu tại Việt Nam, CO-WELL Asia đã và đang

Ông Nobuyuki Watanabe - Trưởng phòng Đổi mới Hệ thống, Công ty GDO

ngũ QA/Tester, nâng cao mặt bằng chất lượng chung.

không chỉ phát triển dịch vụ mà còn chú trọng đào tạo chuyên sâu cho đội

Đội ngũ kĩ sư của CO-WELL đều tốt nghiệp các trường đại học có tiếng trong nước. Bên cạnh
đó, họ còn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và luôn cập nhật các kĩ thuật mới nhất liên quan
đến lĩnh vực CNTT. Từ 7/2013 đến nay, chúng tôi đã triển khai rất thuận lợi cùng lúc 8 dự án
lớn. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác cùng CO-WELL trong việc xây
dựng hệ thống chính của công ty.”

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP
- Kiểm thử Phần mềm
- Kiểm thử Tự động
- Đào tạo QA/ Tester
KHÓA ĐÀO TÀO NỘI BỘ QA/ TESTER

Ông Naoki Sakaguchi - Phòng IT, Công ty IDOM Co., Ltd

13+ khóa đã Đào tạo
- 200+ học viên đã tham dự
-

NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG
-

MÔ HÌNH HỢP TÁC

- Số chứng chỉ ISTQB:

35+
• Advanced: 2+
• Foundation:

CUNG CẤP CHUYÊN GIA

90+ nhân sự QA/ Tester:

CUNG CẤP TRỌN GÓI DỊCH VỤ

-

80+ nhân sự thành thạo ngoại ngữ Anh/ Nhật

15+ nhân sự trên 10 năm kinh nghiệm

- Làm chủ các kỹ thuật test: monkey testing,

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của CO-WELL Asia sẽ

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của CO-WELL Asia sẽ

tansaku testing, smoke tesing, scenario testing,

làm việc như một nhóm dự án trong phòng CNTT

thực hiện tư vấn, giải quyết bài toán của khách

database testing…

của khách hàng, phối hợp thực hiện các yêu cầu

hàng từ ý tưởng cho tới thiết kế, triển khai và vận

- Thành thạo các công cụ test: Selenium, JMeter,

của khách hàng với sự hỗ trợ và tư vấn của đội ngũ

hành sản phẩm

Robotium, UI Automation, Calabash,…

kỹ sư, chuyên gia người Nhật phía Công ty

- Tự phát triển Ứng dụng Test tự động Webium ™

CO-WELL Nhật Bản

MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN
PM
Dev
Khách hàng

BrSE
Cố vấn kỹ thuật
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Dịch vụ

QA/ Tester

WEBIUM ™ LÀ CÔNG TỤ TEST TỰ ĐỘNG dành cho Ứng dụng Web, do CO-WELL Asia
tự phát triển. Webium giúp đội ngũ QA TIẾT KIỆM TỚI 30% thời gian dựng testcase với
bộ mẫu và danh sách từ khóa được định nghĩa sẵn. Sản phẩm cho phép ứng dụng trên
Chrome, IE, Firefox, Safari.

Đội phát triển

Dịch vụ
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DỊCH VỤ

CO-WELL Asia đã phát triển và ứng dụng AR-VR

Phát triển
ứng dụng XR

trong các lĩnh vực:
- Sales & Marketing: Game VR Leo tường,
Broadcast AR Vượt thời gian
- Giải trí: Game VR Dragon hunter
- Giáo dục/ Đào tạo nghề: AR ZOO, VR Đào tạo
kỹ thuật hàn

XR (AR – VR – MR) là công nghệ kết nối trải
nghiệm về hình ảnh cũng như tương tác của
con người với thế giới ảo thông qua các thiết bị
nghe – nhìn – tương tác môi trường.

- Bất động sản: Virtual House
Ngoài ra, trên thế giới và tại Việt Nam đã có đa
dạng lĩnh vực có thể ứng dụng AR-VR khác như:
Kiến trúc, nội thất, du lịch, ẩm thực, chăm sóc sức
khỏe…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HỒ SƠ NĂNG LỰC
- Có phòng R&D chuyên nghiên cứu phát triển, được đầu tư trang
thiết bị hiện đại: HTC Vive, Microsoft HoloLens, VR Box…

Thực tế ảo tăng cường
Mobile AR

Thực tế ảo
Virtual Reality (VR)

- Năng lực cạnh tranh mạnh trong ứng dụng AR-VR vào 2 lĩnh vực
Sales & Marketing, Đào tạo
- Có bộ phận Design 3D nội bộ

Thực tế ảo phức hợp
Mix reality (MR)
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Dịch vụ

Thực tế ảo tăng cường
Broadcast AR

“

LeBros đánh giá cao chất lượng dịch vụ của CO-WELL trong sự
chuyên nghiệp và lòng nhiệt tình. Với mỗi sản phẩm, CO-WELL
luôn có sự tư vấn kĩ càng để đạt được hiệu quả cao nhất trong khi
vẫn bám sát ý tưởng của khách hàng.”
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Account Manager, LeBros

Dịch vụ
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Tích hợp Cloud

Hợp tác Outsourcing với CO-WELL Asia, khách
hàng đồng thời có thể triển khai tích hợp Cloud
mà không cần phải tìm đến một bên thứ 3, tiết
kiệm tối ưu chi phí và thời gian.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
- Tư vấn Ứng dụng Cloud
- Triển khai Tích hợp Cloud
- Bảo hành, bảo trì hệ thống, khắc phục khủng
hoảng ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC
-

6+ Kỹ sư có chứng chỉ AWS

- Số nhân sự có kinh nghiệm triển khai dự án
Tích hợp Cloud:
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Dịch vụ

Future comes when people jump and live in the “Cloud”,
where we can connect and interact with everythings.

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Giải pháp IoT
(Internet of Things)

Tin tưởng vào một tương lai vạn vật kết nối, chúng tôi thành lập Trung
tâm Nghiên cứu - phát triển IoT tại Đà Nẵng và xây dựng đội ngũ vừa
R&D, vừa triển khai cung cấp dịch vụ IoT theo yêu cầu.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
- Phát triển giải pháp IoT theo mục tiêu riêng biệt
- Triển khai ứng dụng giải pháp IoT sẵn có

t

Đấ

Nước

Ánh sáng
Khô
ng
khí

Thiết bị Cảm ứng

Màn hình
hiển thị
Website

Ứng dụng
điện thoại

Giải pháp CO-WELL Smart Garden - Giải pháp ứng dụng IoT trong nông nghiệp

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
1. Thu thập dữ liệu tự động về nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nồng độ dinh
dưỡng nuôi cây
2. Đẩy dữ liệu lên Cloud và đưa vào hệ thống phân tích nhu cầu dinh dưỡng
3. Tính toán ra mức độ tối ưu của các yếu tố ngoại cảnh, thiết lập nhiệt độ
môi trường, điều chỉnh máy bơm nước và phân bón
4. Quản lý trên web, thiết bị di động thông minh như smartphone hay tablet
các dữ liệu, thông tin giám sát hoạt động sinh trưởng cây trồng
NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG
- Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu IoT riêng tại Đà Nẵng
- Đội ngũ xây dựng và phát triển giải pháp trên 20 người
- Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng linh hoạt đáp ứng theo nhu cầu của đội ngũ
nghiên cứu

Dịch vụ
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CO-WELL ASIA
NĂNG LỰC TỔNG THỂ
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
Ngôn ngữ lập trình

100%

50%

30%

Kỹ sư CNTT tốt nghiệp từ các

Tester đạt ISTQB

Có kinh nghiệm làm việc tại

trường đại học chuyên ngành

nước ngoài

Foundation và Advanced

CNTT hàng đầu: HUST, UET, PTIT...

OS

80%

80%

20%

Công cụ lập trình
Lập trình viên Senior

Thành thạo

Lập trình viên Junior

Tiếng Anh/ Tiếng Nhật

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

CMS, Framework & Platform

CƠ CẤU ĐỘI NGŨ
PM/BrSE

Các ngôn

11,3%

ngữ khác:
HTML, iOS,

40%

36%

Perl…

PHP
26,8%

QA/Tester

61,9%
12%
.Net

Đã tổ chức
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Năng lực

12%

Cơ sở dữ liệu

Dịch vụ Cloud

Developer

Java

25+

khóa đào tạo chuyên môn nội bộ với

300+

học viên

60+

Kỹ sư đạt chứng chỉ PHP, AWS, Android, Magento

Năng lực
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Thương mại Điện tử

Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp

Sales & Marketing

SURGE TO THE FOREFRONT
We’ll be

BEHIND YOUR SUCCESS!
AR-VR

Tích hợp Cloud

ĐỐI TÁC CỦA CO-WELL
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Năng lực

Năng lực
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