
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng với sự phát triển của quy mô kinh doanh là yêu cầu cao hơn cho hệ thống 

CNTT. Các giải pháp và dịch vụ IT ngày càng đa dạng, tuy nhiên lựa chọn giải 

pháp tối ưu để mang lại lợi ích cho người sử dụng là điều không dễ dàng. 
 

  

Dịch vụ tư vấn giải pháp CNTT của Pente sẽ giúp 

bạn cân bằng các nguồn lực IT với những yêu cầu về 

khối lượng và chất lượng công việc đầy thách thức 

được áp đặt bởi sự thay đổi của thị trường. Pente 

sẵn sàng cung cấp nguồn lực bất cứ khi nào bạn có 

nhu cầu. Dịch vụ tư vấn giải pháp CNTT của Pente là 

tất cả những gì bạn cần để đáp ứng nhu cầu kinh 

doanh trong hiện tại và tương lai.  
 

• Nắm bắt nhu cầu: Chúng tôi sẽ xác định,  

phân tích nhu cầu kinh doanh của bạn và 

tạo ra các tiêu chí đánh giá để doanh 

nghiệp của bạn biết cần tìm kiếm những gì 

trước khi thực hiện đầu tư. 
 

• Xác định các phần cứng và cơ sở hạ tầng 

cần thiết cho giải pháp mới của bạn, giải 

phóng nhân viên của bạn để tập trung vào 

việc quản lý các hệ thống hiện có. 
 

• Dịch vụ lắp đặt và di dời đảm bảo rằng nền 

tảng mới của bạn đã sẵn sàng cho sự 

chuyển đổi. 
 

• Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì liên tục để đảm 

bảo giải pháp của bạn hoạt động ổn định 

trong điều kiện tối ưu, độ tin cậy cao và khả 

năng sinh lời tối đa  
 

Dù bạn đang triển khai giải pháp kinh doanh ở 

giai đoạn nào, Dịch vụ tư vấn giải pháp CNTT 

của Pente vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ để bạn 

thành công trong thị trường luôn thay đổi hiện 

nay.  

 

   

 
 

 

Dịch vụ Tư vấn giải pháp CNTT 

 

Dịch vụ Tư vấn giải pháp CNTT – Chuyên biệt 

và khác biệt 
 

Không giống như nhiều nhà cung cấp dịch vụ IT, 

những đối tác chỉ đơn giản cung câp nguồn lưc, 

Pente tập trung vào kết quả và giúp bạn đạt 

được mục tiêu mong đợi. Chúng tối hỗ trợ đầy 

đủ các mô hình dịch vụ, cung cấp cho bạn nhân 

sự chuyên trách phù hợp với nhu cầu đặc trưng, 

quản lý hiệu suất và hoàn thành cam kết.  
 

Giải pháp của chúng tôi được phân biệt bởi: 

• Khả năng đáp ứng nhanh chóng: Tất cả 
các quy trình của chúng tôi được tối ưu 
hóa với thời gian xử lý nhanh chóng. 
Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn trong 
vòng 24h – 48h với 2-3 chuyên gia tư vấn 
có trình độ cao và sẵn sàng onsite. 

• Dịch vụ tư vấn chất lượng cao: Mục tiêu 
của chúng tôi là xây dựng những Giải 
pháp hoàn chỉnh và hiệu quả, mang lại giá 
trị thành công đích thực cho khách hàng 
với chi phí hợp lý nhất. 

• Hỗ trợ nhân sự: cho các dự án đặc biệt, 
ngắn hạn, hay thiếu hụt nhân sự tức 
thời… Chúng tôi cung cấp cho bạn các 
chuyên gia CNTT cao cấp hỗ trợ xem 
xét kế hoạch, tư vấn công nghệ chiến 
lược hoặc trực tiếp tham gia triển khai  

• Dự án: Pente có thể giúp bạn quản lý 
danh mục đầu tư và làm giảm nguy cơ 
thất bại dự án IT bằng cách nâng cấp, 
thay đổi hệ thống CNTT của bạn với các 
nguồn lực cần thiết.  

• Hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 
24/7/365  

 

  

 

 
 



 

Các chuyên gia tư vấn CNTT của chúng tôi sẽ tư vấn 

cho doanh nghiệp của bạn giải pháp tốt nhất để sử 

dụng CNTT đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.  

Ngoài ra, Dịch vụ tư vấn giải pháp CNTT của Pente 

cũng bao gồm đánh giá, quản lý, triển khai và vận 

hành hệ thống CNTT. 

 
 

Nhu cầu CNTT là dòng chảy liên tục. 

Dịch vụ Tư vấn giải pháp CNTT của 

Pente đáp ứng với mọi nhu cầu của 

khách hàng. …………...….…………...
.     

                    

Dịch vụ tư vấn công nghệ -  
Gắn liền Kinh doanh và Chiến lược CNTT   
 

Pente cung cấp dịch vụ Tư vấn giải pháp CNTT 
trọn gói, không chỉ thực hiện việc chuyển đổi công 
nghệ, mà còn giải quyết tác động của giải pháp 
công nghệ mới đến tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ 
cùng với bạn để tinh chỉnh các quy trình, chức 
năng công việc và hệ thống quản lý bị ảnh hưởng 
bởi sự thay đổi công nghệ để đảm bảo một quá 
trình chuyển đổi trơn tru. 

• Chuyển đổi ứng dụng: cung cấp một chiến 

lược ứng dụng dành cho doanh nghiệp để 

áp dụng giải pháp điện toán đám mây và 

các công nghệ kỹ thuật số. 

• Tư vấn chuyển đổi kinh doanh: vận hành 

mô hình với các quy trình, hệ thống và 

công nghệ mới để hỗ trợ thực hiện chiến 

lược kinh doanh. Các giải pháp của  

chúng tôi cải thiện hiệu suất, nâng cao 

hiệu quả và thúc đẩy các sáng kiến. 

• Ảo hóa và Điện toán đám mây: giải pháp 

sẽ làm tăng hiệu quả CNTT, giảm thiểu rủi 

ro hoạt động mà không bị mất an ninh và 

quản trị.  

• Dữ liệu & Phân tích: Để đưa ra quyết định 

kinh doanh tốt hơn, biến thông tin thành 

cái nhìn sâu sắc với các giải pháp mới 

nhất của chúng tôi: điện toán đám mây, 

Big Data, phân tích dự báo 

• Tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số: định 

hướng và dẫn dắt chuyển đổi Digital, cụ 

thể cho từng lĩnh vực hoạt động và chiến 

lược kinh doanh. Dịch vụ cho phép các 

doanh nghiệp có những trải nghiệm kỹ 

thuật số hấp dẫn và ổn định qua mỗi 

touchpoint, cung cấp nhiều cơ hội mới cho 

sự tăng trưởng. 

• Tư vấn chuyển đổi nơi làm việc: sẽ giúp 

bạn hiện đại hóa nơi làm việc một cách an 

toàn, cho phép làm việc mọi nơi, mọi lúc 

và với mọi thiết bị. 

• Tích hợp Truyền thông: giải pháp sử dụng 

network như là một nền tảng cho sự liên  

 
 

kết các ứng dụng và thiết bị như: Voice, video, 

web conferencing; tin nhắn; các ứng dụng điện 

thoại di động… 

• Managed Services: Dịch vụ chủ động quản 

lý từ xa các hệ thống máy tính của khách 

hàng, bao gồm quản trị, giám sát từ xa, 

Help Desk tại chỗ và từ xa (nếu cần thiết)  

 

Tư vấn giải pháp –  

Mang lại giá trị và sự đổi mới 

    Chúng tôi triển khai giải pháp cho doanh nghiệp dựa 

trên các phần mềm ứng dụng enterprise của đối tác 

thứ 3, bao gồm: phần mềm, cơ sở dữ liệu, analytics, 

mobility và hạ tầng ảo hóa  

• Điện toán đám mây & SaaS, Mobility, Ảo 

hóa 

• Office 365, Exchange  

• SharePoint, Lync, Active Directory,   

Disaster, Recovery 

• Security Audits, SQL  

• Lưu trữ trong doanh nghiệp 

• Remote Access  

• Compliance  

• High Availability  

• Di dời cơ sở hạ tầng và xây dựng mới  

• Thiết kế hệ thống LAN/WAN  

• Giải pháp IBM, Microsoft Business, Oracle, 

SAP, Salesforce 

 

“Niềm tin của khách hàng và sự công nhận 
của cộng đồng kỹ sư công nghệ là thành tựu 
quý giá và niềm tự hào của chúng tôi” 

 


