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1. TÊN DOANH NGHIỆP 

 

 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GSI 

 

 GSI LIMITED COMPANY. 

  

    GSI Co., LTD. 

 

2. GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH GSI Số: 0102956394 

do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 02/10/2008. Vốn điều lệ 5 tỉ VNĐ (Năm 

tỉ Việt Nam Đồng). 

 

3. VĂN PHÒNG   

 Trụ sở chính:   

 Số 31 ngõ 115/31 phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

 Điện thoại: 04 37676471                   

 Fax: 04 38340554 

 Văn phòng đại diện phía Nam:   

 286 Nguyễn Thị Minh Khai, Phương 5, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí 

Minh. 

 Điện thoại: 08 38334670      

 Fax : 08 38334670        

     

4. ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

- Sản xuất, mua bán phần cứng, phần mềm tin học; 

- Sản xuất, mua bán, tư vấn các loại thiết bị, vật tư, máy móc trong lĩnh vực: 

công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, xử lý môi 

trường, giáo dục đào tạo, phát thanh truyền hình, điện, điện tử, điều khiển 

và tự động hoá; 

- Sản xuất, mua bán, các loại thiết bị, vật tư, máy móc trong lĩnh vực: Tài 

chính ngân hàng, bảo hiểm, y tế (không bao gồm thuốc và dược phẩm); 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP  
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- Dịch vụ chuyển giao công nghệ, tích hợp hệ thống, bảo hành, bảo trì thiết 

bị, máy móc trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, 

bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, xử lý môi trường, giáo 

dục đào tạo, phát thanh truyền hình, điện, điện tử, điều khiển và tự động 

hóa; 

- Đại lý kinh doanh dịch vụ Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng; 

- Kinh doanh hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, 

khoáng sản (trừ mỹ phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, khoáng sản nhà 

nước cấm); 

- Đại lý kinh doanh xuất bản phẩm được phép lưu hành; 

- Kinh doanh ô tô, xe máy; 

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí 

(không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); 

- Quảng cáo thương mại; 

- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; 

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 

5. VỐN ĐIỀU LỆ: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỉ Việt Nam Đồng) 
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Công ty TNHH GSI được thành lập năm 2008 bởi một nhóm các chuyên gia có 

nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tài chính 

ngân hàng, với mục tiêu xây dựng một Tập đoàn kinh doanh - đầu tư phát triển 

công nghệ có uy tín cao, hoạt động lành mạnh, hiệu quả, tăng trưởng bền vững.   

Mục tiêu phát triển: 

 Trở thành tập đoàn đầu tư phát triển công nghệ hàng đầu tại việt Nam, 

hoạt động lành mạnh, hiệu quả, tăng trưởng bền vững.   

 Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và thông minh, luôn luôn năng 

động và sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Hoạt động kinh doanh luôn hiệu quả, tăng trưởng nhanh và ổn định, bảo 

đảm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. 

Hoạt động của Công ty GSI tập trung vào các loại hình dịch vụ chính sau: 

 Thiết kế, phát triển và tích hợp các các giải pháp công nghệ thông tin. 

 Phát triển phần mềm ứng dụng, trong đó tập trung vào các phần mềm ứng 

dụng Ngân hàng - Tài chính, Bảo hiểm, Truyền hình, Telco, An ninh, Xăng 

dầu. 

 Tư vấn giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 

 Cung cấp hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ 

outsourcing. 

 Cung cấp dịch vụ Giáo dục- Đào tạo. 

 Cung cấp thiết bị và chương trình trong lĩnh vực Y tế 

 Cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. 

Hoạt động của Công ty GSI tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chính sau: 

 Các thiết bị cho Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Truyền hình, Telcom. 

 Các giải pháp chuyên ngành trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo 

hiểm, Truyền hình, Telco. 

 Các hạ tầng thanh toán điện tử và thương mại điện tử. 

 Các giải pháp Hệ thống tính toán hiệu năng cao (High performance 

computing - HPC).  

 Các giải pháp Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng.  

 Các hệ thống máy chủ Unix, Lilux, Windows. 

 Các hệ thống lưu trữ, sao lưu.  

II. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 
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 Các giải pháp Security, bảo mật hệ thống, an toàn thông tin. 

 Các giải pháp Mạng truyền thông. 

 Các giải pháp Cổng thông tin điện tử. 

 Các giải pháp ECM (Enterprise Content Management), quản lý hồ sơ điện 

tử, số hóa đầu vào. 

 Các giải pháp quản lý giám sát, an ninh tòa nhà, công sở. 

 Các giải pháp về quản lý Bệnh viện, phần mềm xử lý và chuẩn đoán hình 

ảnh.  

 Các giải pháp điện toán đám mây như: Lưu trữ, Sao lưu dữ liệu, Quản trị, 

An toàn thông tin … 

GSI quyết tâm trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực Ngân 

hàng – Tài chính, Bảo hiểm, Truyền hình, An ninh, Telco, Giáo dục – Đào tạo, 

Y tế với các giải pháp tồng thể và dịch vụ trọn gói cho các khách hàng trong 

lĩnh vực này. 
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 Sơ đồ tổ chức công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY  

III.  
 

GSI Hà nội 

GSI Hồ Chí Minh 

 
 

Tổ chức cán bộ 

Kế toán – Văn 

phòng 
 

Kinh doanh và 

Quản trị dự án 

GSI Ngân hàng-

Tài chính 

 

GSI An ninh  

hệ thống 

 

 

GSI  Hạ tầng  

Hệ thống 
 

GSI Giáo dục - 

Đào tạo 

Ban Giám đốc 

GSI Hệ thống 

thanh toán di động 
 

GSI Đà Nẵng 
 

GSI Điện toán 

đám mây 
 

GSI Thị trường 

Bán lẻ 
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 GSI Hạ tầng Hệ thống 

Khối Hạ tầng Hệ thống cung cấp các giải pháp và dịch vụ cho: 

 Hạ tầng Trung tâm dữ liệu và Trung tâm Dữ liệu dự phòng. 

 Các giải pháp cho máy chủ và Tủ lưu trữ dữ liệu. 

 Hạ tầng Mạng và Bảo mật Hệ thống.  

 Giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu. 

 Các Hệ thống Hội thảo Video conferencing 

 Các giải pháp quản lý hồ sơ điện tử.  

 Các giải pháp số hóa dữ liệu. 

 Các giải pháp thương mại điện tử. 

 Các giải pháp quản lý giám sát, an ninh cho Tập đoàn, Ngân hàng, Tòa nhà, 

Công sở. 

 Các dịch vụ giá trị gia tăng trên thiết bị điện thoại di động. 

Chúng tôi hiện là đối tác của các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường 

như IBM, Microsoft, Cisco, Symantec, Oracle, HP, McAfee, Kofax, EMC, 

NetAPP, NEC, Hitachi Data system, APC... Đội ngũ kỹ sư của GSI được đào tạo 

và cấp chứng chỉ bởi chính hãng, có đủ trình độ và kinh nghiệm trong việc thiết kế 

hệ thống, triển khai và hỗ trợ sau bán hàng. 

 Trung tâm An ninh Hệ thống 

Công ty GSI đã thành lập Trung tâm An ninh hệ thống nhằm: Cung cấp các giải 

pháp và dịch vụ bảo mật, an ninh hệ thống cho khách hàng, dựa trên nền tảng các 

giải pháp của các hãng bảo mật như Symantec, McAfee, Check Point, Fortinet, 

Websense … và các giải pháp do GSI tự phát triển. 

 

Trung tâm bao gồm các thành viên các thành viên có trình độ và kinh nghiệm về 

bảo mật, được đào tạo ở trong nước, ngoài nước, và bởi các Hãng bảo mật như 

Symantec, McAfee, Fortinet, Cisco …  

 

GSI đã triển khai nhiều dự án bảo mật tại nhiều khách hàng khác nhau: hệ thống 

phòng chống Virus, hệ thống bảo vệ email, hệ thống chống thất thoát dữ liệu (Data 

Loss Prevention - DLP), hệ thống dò quét điểm yếu, hệ thống quản lý log, kiểm 

soát truy nhập … 
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Công ty GSI cung cấp dịch vụ cho thuê: các dịch vụ bảo mật như phòng chống 

virus, dò quét điểm yếu, kiểm soát truy nhập … 

 

GSI cung cấp dịch vụ đánh giá, tư vấn về hệ thống bảo mật cho các tổ chức. 

  GSI Hệ thống thanh toán di động  

GSI hiện đang đầu tư xây dựng hệ thống thanh toán di động dựa trên nền tảng của 

hệ thống viễn thông, Ngân hàng và công nghệ thẻ. 

GSI hiện là đại lý của các hãng cung cấp giải pháp, thiết bị di động … 

Đội ngũ chuyên gia của GSI được chính hãng đào tạo và cấp chứng chỉ, bảo đảm 

cung cấp mọi dịch vụ hỗ trợ về phần cứng / phần mềm tại Việt Nam. 

 GSI Ngân hàng – Tài chính  

Các giải pháp và dịch vụ cho ngành Ngân hàng – Tài chính là hoạt động quan 

trọng của GSI trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai. Đội ngũ cán bộ 

của GSI được xây dựng dựa trên các chuyên gia có trình độ cao, có kiến thức 

chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm trong ngành công nghiệp này. 

Dựa trên sức mạnh của các công nghệ mới nhất, các mô hình thực tiễn tiên tiến 

nhất do các đối tác chiến lược của GSI đem lại, chúng tôi có khả năng cung cấp 

cho các khách hàng của mình các nhiều giải pháp ứng dụng khác nhau liên quan 

đến lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính, Các giải pháp cho hệ thống thanh toán… 

Cộng tác chặt chẽ với các đối tác, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu cung cấp một 

cách toàn diện các dịch vụ trọn gói cho khách hàng của mình: 

 Tư vấn nghiệp vụ và thiết kế giải pháp 

 Phát triển hệ thống và địa phương hóa sản phẩm 

 Các dịch vụ hỗ trợ vận hành và dịch vụ sau bán hàng. 

Công ty GSI có khả năng cung cấp cho khách hàng nhiều giải pháp ứng dụng khác 

nhau: 

 Các giải pháp Core Bank, Trade Finance, Treasury, Risk Management, 

vv… 

 Các giải pháp Switching và CMS, E-Banking, Internet banking, phone and 

mobile banking, vv… 

 Các giải pháp cho hệ thống thanh toán, hệ thống kiểm soát chống rửa tiền, 

kiểm soát gian lận, vv... 
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 Các giải pháp bảo mật hệ thống. 

 Các giải pháp cho công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. 

Cộng tác chặt chẽ với các đối tác, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ trọn gói 

cho khách hàng, bao gồm: tư vấn nghiệp vụ; thiết kế hệ thống; triển khai và địa 

phương hóa sản phẩm; các dịch vụ hỗ trợ vận hành và dịch vụ sau bán hàng. 

 GSI Giáo dục – Đào tạo  

Hiện GSI đang xây dựng cổng thông tin điện tử về Giáo dục – Đào tạo Việt Nam 

nhằm cung cấp: 

- Thông tin cập nhật về các dịch vụ giáo dục trong và ngoài nước để cha mẹ có 

định hướng về chọn trường, loại hình giáo dục phù hợp cho con mình.  

- Cung cấp kiến thức làm cha mẹ cho các bậc phụ huynh có con trong lứa tuổi 6-

17 – lứa tuổi trẻ bắt đầu tự lập và phát triển cá tính.  

- Cẩm nang thông tin về các dịch vụ, các sản phẩm phục vụ giáo dục và chăm 

sóc và nuôi dưỡng  trẻ.  

- Cung cấp hệ thống các bài giảng online/offline do GSI xây dựng. 

Đội ngũ chuyên gia của GSI về Giáo dục – Đào tạo là các Nhà giáo có kinh 

nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.  

 GSI Điện toán đám mây 

Nhận thức được xu hướng phát triển của Điện toán đám mây (Cloud computing) 

Công ty GSI đã đầu tư và phát triển các dịch vụ Điện toán đám mây như cho thuê 

phần cứng, phần mềm … 

GSI cung cấp và triển khai giải pháp hệ thống tính toán hiệu năng cao (High 

Performance Computing - HPC). 

 GSI Thị trường Bán lẻ 

Nhận thức được tiềm năng to lớn của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, và mối quan 

hệ chặt chẽ của nó trong tương lai với việc phát triển hạ tầng thanh toán, công ty 

GSI đang từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn này.   

 Các văn phòng và chi nhánh của Công ty GSI 

GSI Hà Nội: 

GSI Hà Nội được thành lập tháng 10 năm 2008. Đây là trụ sở chính của công ty 

GSI, nơi tập trung các nguồn lực chính cho hoạt động quản lý doanh nghiệp, 

kinh doanh và phát triển thị trường, hạ tầng hệ thống và dịch vụ khách hàng.    
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GSI Văn phòng đại Phía Nam: 

GSI Văn phong đại diện phía Nam được thành lập tháng 06 năm 2011. Đây là 

nơi đầu mối hỗ trợ cho hoạt động của Công ty tại Phía Nam. 
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Đội ngũ chuyên gia GSI có nhiêu năm kinh nghiệm triển khai thành công các  

giải pháp và công nghệ khác nhau cho lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính. Cùng với 

các đối tác của mình, chúng tôi đã và đang cung cấp cho các khách hàng của 

mình các giải pháp và sản phẩm dưới đây: 

Sản phẩm – Giải pháp Đối tác của GSI 

Server & Destop IBM, HP, DELL, Oracle 

High performance computing (HPC) IBM, HP, DELL, Super Micro 

Storage IBM, HP, DELL, EMC, HITACHI 

Software IBM, Microsoft, Oracle, EMC 

Data Center & Disaster Recovery APC, Emerson 

Enterprise Content Management NEC, EMC, Kofax 

Security Symantec, McAfee, Fortinet, Acunetix 

NETWORK CISCO, Juniper, Allied Telesis 

Video Conferencing Polycom, NEC, CISCO 

Camera Sony, Panasonic, Telexper 

Portal, Website Sản phẩm của GSI 

Phần mềm quản lý nội dung (ECM) Sản phẩm của GSI 

Phần mềm quản lý văn bản Sản phẩm của GSI 

Phần mềm kế toán Sản phẩm của GSI 

 

Đội ngũ dự án của GSI được các đối tác đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đã triển 

khai thành công nhiều dự án. 

 

IV. CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP 

IV.  

V.  

IV.  
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Đại lý dự án của EMC (Mỹ) - Nhà cung cấp hàng 

đầu thế giới về các giải pháp Tủ lưu trữ dữ liệu và 

các giải pháp về quản trị nội dung số (Enterprise 

Content Management)  

 

 

Đại lý dự án của Hitachi Data System (Nhật) - 

Nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp cho 

Data Center và Disaster Recovery. 

 Partner của Cisco (US) – Nhà sản xuất  số 1 thế 

giới về các sản phẩm và giải pháp cho Mạng truyền 

thông. 

 

 

Đại lý của APC (US) – Nhà sản xuất hàng đầu thế 

giới về các hệ thống UPS và hạ tầng Data Center. 

 

 

 

 

Đại lý của IBM (US) -  Nhà sản xuất và cung cấp 

các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ thông 

tin số 1 thế giới. 

 

 

Đại lý của Polycom (Israel) -  Nhà cung cấp giải 

pháp Video Confrencing. 

 

 

 

Đại lý của HP (US) - Nhà sản xuất và cung cấp 

các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ  thông 

tin hàng đầu thế giới. 

 

 

 

 

 

Đại lý của Sun Microsystems (US) - Nhà sản 

xuất và cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ 

công nghệ  thông tin hàng đầu thế giới. 

 

 

 

Đại lý của Symantec (Mỹ) -  Hãng bảo mật hàng 

đầu Thế giới. 

 

V.  QUAN HỆ ĐỐI TÁC 

VI.  

VII.  

V.  
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Đại lý của Emerson Network Power – Nhà sản  

xuất hàng đầu thế giới các hệ thống cấp nguồn 

chuyên dụng và hạ tầng cho data center và DR 

center. 

 

 

 

 

 

Đại lý của Microsoft – Hãng phần mềm hàng đầu 

thế giới 

 

 

 

Đại lý của McAfee – Hãng bảo mật hàng đầu thế 

giới. 

 

 

 

Đại lý của Acunetix – Hãng bảo mật Website hàng 

đầu thế giới. 

 

 

 

 

Đại lý của Fortinet -  Hãng bảo mật hàng đầu Thế 

giới. 
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 Cung cấp giải pháp kiểm soát truy nhập. 

 Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an ninh hệ thống mạng, an 

toàn thông tin. 

 Cung cấp giải pháp máy tính hiệu năng cao (High performance 

computing - HPC). 

 Trung tâm dữ liệu (Data Center - DC) 

 Cung cấp giải pháp phòng chống virus tập trung SYMANTEC 

ENDPOINT PROTECTION –  Samsung Viet Nam. 

 Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an ninh hệ thống mạng, an 

toàn thông tin và đường truyền dữ liệu – Công ty cổ phần Tư 

vấn & Kỹ thuật ABEL Viet Nam. 

 Cung cấp giải pháp quản lý nội dung thông tin (ECM) trong lĩnh 

vực truyền hình cho VTV. 

 Cung cấp giải pháp quản lý, kiểm soát bằng Camera - Công ty 

Cổ phần Người chinh phục tương lai. 

 Cung cấp giải pháp Quản lý văn bản tài liệu – Công ty cổ phần 

Tư vấn & Kỹ thuật ABEL Viet Nam. 

 Cung cấp Tủ đĩa EMC VNX5100 – Công ty cổ phần Tư vấn & Kỹ 

thuật ABEL Viet Nam. 

 Cung cấp giải pháp SYMC BRIGHTMAIL – Công ty cổ phần vận 

tải và TM CPN Việt Nam. 

 Cung cấp giải pháp quản lý, kiểm soát bằng Camera - Công ty 

cổ phần Tư vấn & Kỹ thuật ABEL Viet Nam. 

 Cung cấp giải pháp SYMC BRIGHTMAIL – Công ty cổ phần cáp 

điện và hệ thống LS Vina 

VI. DANH SÁCH DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 

2014 VÀ 2015. 

VIII.  

IX.  

VI.  
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 Cung cấp phần mềm kế toán AccWin – Văn phòng Tổng cục 

Lâm Nghiệp. 

 Cung cấp giải pháp chống thất thoát dữ liệu (Data Loss 

Prevention – DLP) của SYMANTEC – Công ty Nippon paint Việt 

Nam. 

 Cung cấp giải pháp phòng chống virus tập trung McAfee 

Endpoint Protection Suite (MEF – McAfee). 

 Cung cấp giải pháp phòng chống virus tập trung SYMANTEC 

ENDPOINT PROTECTION –  Học viện hành chính Quốc gia. 

 Cung cấp giải pháp phòng chống virus tập trung SYMANTEC 

ENDPOINT PROTECTION –  Công ty Cổ phần Người chinh phục 

tương lai. 

 Cung cấp phần mềm kế toán AccWin – Trung tâm Báo chí và 

hợp tác truyền thông quốc tế. 

 Cung cấp giải pháp Portal cho Công ty MSIG INSURANCE 

(Vietnam) Company Limited. 
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Khách hàng 

Tư vấn  

Quy trình 
Tư vấn IT   

Giải pháp 

Sản phẩm 

Tich hợp hệ thống Triển khai dự án 

Dịch vụ 

Outsourcing 

 
Bảo mật 

 
Giao dịch 

 

Đổi mới 

Đa Kênh / 
Đa dịch vụ/ 

Đa sản phẩm 

GSI đem lại cho bạn các giải pháp tổng thể và dịch vụ trọn gói ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


