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Là đơn vị cung cấp giải pháp tư vấn, đào tạo và triển khai kiểm thử phần mềm hàng đầu,
CO-WELL Asia tự tin mang đến cho đối tác dịch vụ đa dạng với chất lượng cao

10+ năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực phát triển và 

kiểm thử phần mềm

450+
nhân viên 

120+
chuyên gia và

chuyên viên kiểm thử 
phần mềm

200+ dự án
phát triển kết hợp 

kiểm thử phần mềm 
được triển khai

Đã được công nhận bởi:
02
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Đảm bảo Quy trình 
Chất lượng02

Tư vấn và Đào tạo03 04 Cung cấp các công cụ kiểm thử
và công cụ quản lý dự án

Kiểm thử phần mềm01
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Kiểm thử
phần mềm

I
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QUY TRÌNH KIỂM THỬ02

CÁC DỊCH VỤ KIỂM THỬ 01
CÁC GIAI ĐOẠN 
KIỂM THỬ CO-WELL 
CUNG CẤP DỊCH VỤ

03
▪ Kiểm thử tích hợp

▪ Kiểm thử hệ thống

▪ Kiểm thử chấp nhận

Website

Ứng dụng di động

Ứng dụng máy tính

API

Batch

Web service

Tự động

Chuyển đổi dữ liệu

Thương mại điện tử

Phân 
tích yêu 

cầu

Lập kế 
hoạch 

kiểm thử Thiết kế 
tài liệu 

kiểm thử

Review 
tài liệu 
kiểm 
thử

Thực hiện 
kiểm thử

Đánh giá 
kết quả 

kiểm thử

Lập báo 
cáo kết quả 

kiểm thử

Theo dõi tiến độ & 
báo cáo

Sử dụng công cụ theo yêu 
cầu khách hàng

Họp định kỳ

8

7

6

Chuẩn bị 
môi trường 

kiểm thử 

5

4

3

2

1
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CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ04
Môi trường kiểm thử Công cụ kiểm thử Công cụ quản lý

Thiết bị:

Hệ điều hành:

Trình duyệt:

PC Macbook Tablet

Smartphone HTC Vive VR Headset

Google cardboard Virtual machine

WEBIUM
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Quy mô: 1.200 man-month

Nhân lực: 1 PM, 7 Test Leader, 
30+ Member

Thời gian: 2 năm

Mô hình: Agile & Scrum

DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

07

Kiểm thử việc di chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới (legacy 
system -> new system).

Kiể m t hử
chuyể n đổi  dữ l iệ u

Đảm bảo chất lượng cho website thương mại điện tử được xây dựng 
trên nền tảng Magento với các chức năng chính: quản lý sản phẩm, 
quản lý cửa hàng, quản lý vận chuyển, quản lý kho, quản lý thanh toán 
online,...

Kiể m t hử Websit e
t hương mại  điệ n t ử

Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động thực hiện hỗ trợ tạo dữ liệu kiểm thử 
như: tạo shop, tạo sản phẩm, tạo đơn hàng,.. Ngoài ra phát triển công cụ tự 
động so sánh dữ liệu trong DB liên quan đến chức năng mua hàng, thanh 
toán trước mỗi lần release.

Kiểm t hử
t ự động

co-well.vn

Triển khai kiểm thử hiệu năng trên website thương mại điện tử trong điều 
kiện thực hiện mua hàng, thanh toán nhiều sản phẩm trong cùng một thời 
điểm. Đưa ra phân tích đánh giá về hiệu năng trên từng trình duyệt trong 
mỗi thao tác: xử lý thêm sản phẩm vào giỏ, thanh toán,...

Kiể m t hử
hiệ u năng
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Quy mô: 1.800 man-month

Nhân lực: 6 Test Leader,
15+ Member

Thời gian: 4 năm

Mô hình: Agile & Scrum

DỰ ÁN
TIÊU BIỂU
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Kiểm thử đảm bảo các chức năng hoạt động hiệu quả: Quét QR code,
nhập liệu và quản lý thông tin xe, thông tin người dùng, kết quả định giá.

Kiể m t hử
ứng dụng di  động

Kiểm thử (backend, frontend) các chức năng: Quản lý bán buôn,
bán lẻ ô tô ở các đại lý, hàng tồn kho, thông tin người dùng,..

Kiể m t hử w ebsit e
t hương mại  điệ n t ử

Hệ thống chứa nhiều API lấy và gửi dữ liệu. Thực hiện kiểm thử việc lấy dữ 
liệu từ các hệ thống tại các chi nhánh, kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.

Kiể m t hử
AP I

Kiểm thử batch cho hệ thống chứa nhiều dữ liệu batch phục vụ các mục 
đích khác nhau như Khôi phục dữ liệu, Định giá xe, Tính giá bán ra,...

Kiể m t hử
B a t ch

Tạo kịch bản kiểm thử tự động đánh giá xe bằng công cụ Calabash và thực 
hiện kiểm thử hiệu suất cho quy trình đánh giá.

Kiể m t hử
t ự động

co-well.vn
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

Quy mô: 720 man-month

Nhân lực: 1 Test Leader, 
6 Member

Thời gian: 3 năm

Mô hình: Agile & Scrum
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

Quy mô: 70 man-month

Nhân lực: 1 Test Leader,
5 Member

Thời gian: 6 tháng

Mô hình: Agile & Scrum

Kiểm thử để đảm bảo các chức năng hoạt động hiệu quả: kiểm tra thông tin 
và tình trạng sản phẩm băng đĩa có tại cửa hàng, nhận voucher giảm giá

Kiể m t hử
ứng dụng di  động

Hệ thống chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình VB sang .NET. Thực hiện kiểm thử 
chức năng hệ thống, đảm bảo mọi tính năng vận hành chính xác và trơn tru

Kiể m t hử
ứng dụng máy t í nh

co-well.vn



Đảm bảo
quy trình

chất lượng

II
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Đề xuất và đưa ra quy trình 

Điều chỉnh và thay đổi 
quy trình phù hợp

Cung cấp tài liệu, biểu mẫu 
và hướng dẫn

Nhắc nhở tuân thủ 
quy trình công việc

Kiểm tra và đánh giá việc 
thực hiện quy trình

co-well.vn



Công cụ kiểm thử
và Công cụ

quản lý dự án

III



Các công cụ phát triển bởi CO-WELL ASIA

▪ Hệ thống trích xuất - tạo
- quản lý test case tự động

▪ Tiết kiệm 20% thời gian
tạo test case

▪ Ứng dụng quản lý
tiến độ dự án

▪ Tiết kiệm công số
quản lý dự án

WEBIUM

ONEQ MTOOL

13co-well.vn

▪ Công cụ kiểm thử tự động
▪ Được xây dung trên nền tảng

Selenium
▪ Dễ dàng sử dụng, không yêu cầu 

khả năng lập trình
▪ Tiết kiệm 30% thời gian thực

hiện
▪ Thực hiện, kiểm tra kết quả, phát 

hiện lỗi của ứng dung một cách 
nhanh chóng

▪ Dành cho ứng dụng web trên các 
trình duyệt



Tư vấn
và đào tạo 

IV
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Dịch vụ

15

Dịch vụ tư vấn quy trình và giải pháp đảm bảo chất lượng

Các công ty
cần dịch vụ này

Chưa có quy trình bài bản

Mở rộng kinh doanh

Khối lượng công việc tăng

Hiệu quả làm việc giảm

Tìm cách hợp lý hóa các 
phương pháp đảm bảo
chất lượng

Tìm cách giảm chi phí 

Lấy chứng chỉ quy trình
hay chứng chỉ kiểm thử

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

Xây dựng, triển 
khai, giám sát, 

đánh giá

Phát triển
chiến lược

Xây dựng chiến 
lược tự động hóa

Cải tiến
quy trình
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Hiệu
quả

Quy trình
tham vấn

Tham gia dự án

Phân tích và
lập kế hoạch

Thực hiện

Hỗ trợ

1Bảo trì lâu dài

2Có kế hoạch về
ngân sách hiệu quả

3Gia tăng hiệu suất 
công việc

4Cải tiến chiến lược

5
Chuẩn bị môi trường 

theo đặc thù 

6 Tối ưu hóa chi phí

7
Quy trình đánh giá minh 
bạch và lượng hóa

8 Lập các quy tắc tương tác 

9 Cải thiện giao tiếp

cowell.vn 16
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ĐÀO TẠO KIỂM THỬ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU01.
Đối tượng
Người có ít hoặc chưa có kinh nghiệm về 
performance/load testing

Yêu cầu
Sinh viên mới hoặc
sắp tốt nghiệp

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO JMETER02.
Đối tượng
Người có ít hoặc không có kiến thức về
kiểm thử hiệu suất và kiểm thử tải

Yêu cầu
Có kiến thức về HTML, XML, 
HTTP và SQL

Các chương trình đào tạo

Mục tiêu
▪ Hiểu được các khái niệm về 

performance/load testing và công cụ JMeter
▪ Phân tích được báo cáo hiệu suất

Thời lượng
36 tiếng

Mục tiêu
▪ Hiểu các khái niệm cơ bản về JMeter
▪ Phân tích được các báo cáo hiệu suất

Thời lượng
40 tiếng
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KHÓA ĐÀO TẠO SELENIUM CHO NGƯỜI
KHÔNG PHẢI LẬP TRÌNH VIÊN

03.
Đối tượng
Khoá đào tạo Selenium cho đối tượng không 
phải lập trình viên

Yêu cầu
Có kiến thức về HTML, XML, 
HTTP và SQL

KHÓA ĐÀO TẠO SELENIUM CHO LẬP TRÌNH VIÊN04.
Đối tượng
Người có có kiến thức về lập trình, có ít hoặc 
không có kiến thức về kiểm thử tự động

Yêu cầu
Có kiến thức về HTML, XML, 
HTTP và SQL

Các chương trình đào tạo

Mục tiêu
▪ Hiểu công việc của kiểm thử tự động
▪ Dùng Selenium với ngôn ngữ Java để kiểm 

thử tự động

Thời lượng
120 tiếng

Mục tiêu
▪ Hiểu công việc của kiểm thử tự động
▪ Dùng Selenium với ngôn ngữ Java để kiểm thử 

tự động

Thời lượng
80 tiếng
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NĂNG LỰC
của

CO-WELL
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Giải trí

Thương mại điện tử

Salesforce

Học trực tuyến

AR - VR

Nhân sự

Truyền thông

Chăm sóc sức khỏe
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70% 92%

ISTQB Foundation
và Advanced

41%
50%

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Quy trình đảm bảo
chất lượng01

Kiểm thử cho
người mới bắt đầu02

Công cụ kiểm thử 
Jmeter, Selenium 03

Kiểm thử
API04

Kiểm thử nền tảng 
Magento05

IELTS, TOEIC, TOEFL

20%

21co-well.vn

Chứng chỉ khác:
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P H Á T  T R I Ể N  W E B  &  Ứ N G  D Ụ N G

T Í C H  H Ợ P  C L O U D P H Á T  T R I Ể N  T H Ư Ơ N G  M Ạ I  Đ I Ệ N  T Ử

K I Ể M  T H Ử  P H Ầ N  M Ề M P H Á T  T R I Ể N  A R - V R

G I Ả I  P H Á P  D O A N H  N G H I Ệ P



Trụ sở Việt Nam

Tầng 1, Tòa nhà 3D, Số 3 Duy Tân, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

TEL: (+84) 24 3795 0983
EMAIL: sales@co-well.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 4, V-StartUp Office, Tòa nhà 
F-Home, 16 Lý Thường Kiệt, Quận 
Hải Châu, Đà Nẵng

TEL: (+84) 23 6627 2468

CO-WELL ASIA CO-WELL CO.,LTD

Trụ sở Nhật Bản

〒140-0002 Tầng 8, T Building, 
Số 2-2-28, Higashishinagawa,
Shinagawa, Tokyo, Nhật Bản

TEL: (+81) 3 5783 4511

Trung tâm Giải pháp Miyazaki

Tầng 5, Tòa nhà Aqua Miyazaki,
2-4-20 Tachibana Dori Nishi,

Thành phố Miyazaki, Tỉnh Miyazaki

TEL: (+81) 9 8578 4511

www.co-wel l .vn facebook.com/Cowel lAsia/ twitter.com/COWELLAsiavn/ l inkedin.com/company/cowel l -asia/


