
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tiến bộ trong dịch vụ truyền thông và công nghệ khiến nhu cầu và kỳ 

vọng của khách hàng ngày càng tăng. Nhưng bắt kịp với những thay đổi này 

cũng có nghĩa là các dự án tích hợp sẽ phức tạp hơn đồng thời tiêu tốn 

nhiều thời gian và nguồn lực. 

 

Khai thác sức mạnh của công nghệ mới đòi hỏi bạn 

phải vượt qua những thách thức tích hợp hệ thống 

phức tạp, bao gồm hệ thống nội bộ và với các đối tác 

bên ngoài, các nhà cung cấp, khách hàng. Dịch vụ & 

Giải pháp tích hợp hệ thống của Pente có thể giúp 

bạn triển khai, quản lý những thay đổi công nghệ 

phức tạp, từ yêu cầu thiết kế kiến trúc đến triển khai, 

đánh giá hệ thống...  
 

Pente cung cấp đầy đủ các dịch vụ hàng đầu để hỗ 

trợ bạn, bao gồm tư vấn giải pháp, phát triển hệ 

thống, giải pháp và triển khai tích hợp nền tảng, quản 

lý dự án CNTT.  
 

• Tích hợp ứng dụng và hệ thống doanh 

nghiệp: hạ tầng kết nối  mạng… 

• Cơ sở hạ tầng Contact center 

• Thiết kế và xây dựng Trung tâm cơ sở dữ 

liệu doanh nghiệp 

• Dịch vụ phục hồi thảm họa 

• Quản lý doanh nghiệp 

• Tích hợp mạng 

• Tích hợp nền tảng 

• Cơ sở hạ tầng an ninh bảo mật: triển khai 

tích hợp thiết bị, hệ thống bảo mật…  

• Xử lý các mối đe dọa bảo mật 

• Thiết kế, triển khai giải pháp  
 

Hợp tác với những đối tác công nghệ hàng 

đầu cho phép Pente cung cấp các giải pháp 

tốt nhất cho khách hàng và dịch vụ tích hợp 

hệ thống có chi phí cạnh tranh, ổn định, khả 

năng mở rộng, thông minh và sáng tạo. ……..      

   

 
 

 

Dịch vụ Tích hợp hệ thống 

 

 

Dịch vụ Tích hợp hệ thống của Pente –  

chuyên nghiệp và khác biệt 
 

Sự cần thiết để doanh nghiệp vận hành tốt mà 

không phụ thuộc vào quy mô tổ chức, trong khi 

tối đa hóa hiệu quả sử dụng công nghệ trong 

chuyển đổi kinh doanh là điều rất quan trọng. 
 

Dịch vụ & Giải pháp tích hợp hệ thống của Pente 

luôn đảm bảo công nghệ được sử dụng phù hợp 

với mục tiêu kinh doanh mà không phụ thuộc 

vào quy mô  và tính chất của tổ chức của bạn. 
 

• Khả năng truy cập dữ liệu real-time và có 
được đánh giá tổng quan, hợp nhất của 
doanh nghiệp  

• Tăng tốc các quy trình kinh doanh, nghiệp 
vụ 

• Nâng cao hiệu suất công việc 

• Tăng tính linh hoạt  

• Đội ngũ kỹ sư CNTT giàu kinh nghiệm và 
chuyên môn cao với các công nghệ mới 
nhất 

• Khả năng mở rộng hệ thống  

• Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365, công cụ theo 
dõi, quản trị luôn sẵn sàng 

 

 

 

 



 

Tích hợp hạ tầng & Tư vấn Giải pháp 
 

Với sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thiết kế kiến 

trúc hệ thống, tư vấn giải pháp hiệu quả để giải quyết 

các vấn đề kinh doanh cơ bản. Pente cung cấp cho 

bạn Dịch vụ tích hợp hệ thống bao gồm tư vấn giải 

pháp, định hướng kiến trúc hệ thống, thiết kế, triển 

khai và các giải pháp tích hợp hạ tầng khác cho phép  

 
 

PENTE cam kết hỗ trợ khách hàng 

trong suốt quá trình dự án từ giai đoạn 

tư vấn, triển khai đến hỗ trợ kĩ thuật, 

chuyển giao công nghệ và bảo hành 

bảo trì, ứng cứu sự cố… …..................
 .      

chia sẻ thông tin nội bộ và quản lý giữa các đối tác. 

Dịch vụ Tích hợp hệ thống của Pente hỗ trợ bạn xây 

dựng quy trình và hệ thống CNTT tối ưu. 

1. Tư vấn Quản trị quy trình kinh doanh 

Giải pháp, ứng dụng, phần mềm hỗ trợ Quản trị 

và triển khai các họat động của doanh nghiệp 

giúp đẩy nhanh quy trình hoạt động, nâng cao 

hiệu suất làm việc 

2. Tích hợp hạ tầng & Tư vấn giải pháp 

• Triển khai tích hợp hạ tầng kết nối mạng 

- Mạng diện rộng/ Mạng WAN toàn ngành, 

hệ thống Intranet toàn ngành  

- Hệ thống máy tính cá nhân 

- Hệ thống điện thoại bàn 

- Hệ thống kết nối máy chủ, Internet. 

- Kết nối các thiết bị văn phòng khác… 

• Triển khai tích hợp thiết bị bảo mật 

- Thiết kế hệ thống mạng theo kiến trúc khối 

chức năng, cho phép phân tách luồng lưu 

lượng và khả năng chuyển đổi dự phòng linh 

động. 

- Thiết kế hệ thống bảo mật với nhiều lớp 

phù hợp vời các ứng dụng và người sử dụng 

khác nhau. 

- Xác định các đối tượng cần được bảo vệ 

- Kiểm tra, xác định các hiểm hoạ có thể gây 

nên cho mạng và hệ thống 

- Thiết lập chính sách an ninh mạng 

• Tích hợp hệ thống máy chủ, storage 

• Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh 

nghiệp 

- Trung tâm dữ liệu 

- Trung tâm dữ liệu dự phòng 

- Giải pháp sao lưu/lưu trữ dữ liệu tầm cao 

- Giải pháp khôi phục dữ liệu sau thảm 

họa… 

3. Dịch vụ tư vấn định hướng kiến trúc hệ thống 

 

 

 

 

 

Phát triển hệ thống 
 

Với hiểu biết sâu sắc về nhu cầu kinh doanh của tổ 

chức, doanh nghiệp cho từng dự án phát triển hệ 

thống, Pente làm việc với khách hàng và các chuyên 

gia công nghệ hàng đầu để thực hiện các phân tích, 

thiết kế kỹ thuật của các ứng dụng phần mềm và hệ 

thống tích hợp quy mô lớn, bao gồm xây dựng ý 

tưởng kiến trúc, thiết kế và triển khai... hỗ trợ phát 

triển và nâng cấp hệ thống CNTT của bạn. 

Pente ứng dụng linh hoạt và thực hiện các cách tiếp 

cận truyền thống và hybrid, với kinh nghiệm trong 

prototyping, phát triển code, modul hóa, unit testing, 

thử nghiệm hiệu suất, cấu hình và xử lý lỗi…  

Các giải pháp của Pente có thể dễ dàng quản lý, 

triển khai và mở rộng linh hoạt theo nhu cầu. Chúng 

tôi ưu tiên tối đa sự an toàn và tiết kiệm năng lượng 

cho người sử dụng. 

 

 

 

Dịch vụ & Giải pháp Tích hợp hệ thống của Pente 

tối ưu nhu cầu sử dụng và tối ưu chi phí nhờ khả 

năng tích hợp linh hoạt khi được lựa chọn công nghệ, 

thiết bị, dịch vụ phù hợp.  

Sự ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình 

quản lý, sản xuất, giúp tinh gọn quy trình, rút ngắn 

thời gian quản trị hệ thống và ngăn chặn các rủi ro 

xâm hại từ những môi trường kinh doanh không lành 

mạnh, góp phần làm tăng sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp trên thị trường. 

 

 

 

“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” 

 


