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GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM XEP

Công ty TNHH phần mềm XEP được thành lập từ tháng 05 năm 2016 
do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Không chỉ thực hiện, chúng tôi còn 
sẵn sàng lắng nghe và tư vấn về 
công nghệ để khách hàng có thể áp 
dụng vào tình hình thực tế của 
doanh nghiệp.

Đội ngũ lập trình viên XEP Software là những người 
năng động, luôn cập nhật những công nghệ mới nhất 
đạt được các chứng chỉ quốc tế uy tín như chứng chỉ 
Microsoft MCP, chứng chỉ SQL Server... 

Qua một chặng đường xây 
dựng và phát triển, XEP 
Software đã khẳng định 
được vị trí của mình trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực 
để đưa ra các giải pháp hoàn 
thiện nhất theo những yêu 
cầu cần thiết của khách hàng

Chúng tôi tin tưởng với những công 
nghệ giải pháp đưa ra đáp ứng hầu 
hết các yêu cầu của khách hàng



TIÊU CHÍ
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TÍNH SÁNG TẠO
Nhân viên chúng tôi luôn chủ động đề xuất mọi ý 
tưởng hay phù hợp nhất với yêu cầu thực tiễn cho 

khách hàng

DỄ PHÁT TRIỂN
Phần mềm được XEP Software phát triển từ đầu 
nên dễ dàng mở rộng chức năng một cách dễ dàng

TÍNH BẢO MẬT
Tất cả các hệ thống do XEP Software phát triển 
đều áp dụng chuẩn bảo mật 3 lớp đảm bảo tuyệt 
đối an toàn dữ liệu

THIẾT KẾ KHOA HỌC
Chúng tôi thiết kế cấu trúc nội dung một cách 

khoa học, phù hợp với sự linh hoạt thao tác phần 
mềm của những người mới bắt đầu

TÍNH CHUẨN XÁC
Hệ thống chúng tôi thực hiện theo 1 quy trình khép 
kín thông qua các bước kiểm thử chặt chẽ trước khi 
khách hàng sử dụng



TẠI SAO
CÁC BẠN CHỌN 
XEP SOFTWARE
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Hoàn tiền 100% nếu chúng 
tôi không đáp ứng được những 
cam kết với khách hàng

Quy trình thiết kế theo 
tiêu chuẩn đáp ứng mọi nhu cầu 
nâng cấp trong tương lai

Hỗ trợ khách hàng 24/7 bằng 
nhiều hình thức: Điện thoại, 

email, skype, zalo...

Chất lượng dịch vụ đáp ứng 
đúng nhu cầu thực tế 

khách hàng

Chi phí cạnh tranh nhất
 thị trường



CÁC DỊCH VỤ MÀ 
XEP SOFTWARE 
CUNG CẤP

Khi các phần mềm hiện sẵn có trên thị trường không thể đáp ứng được các 
yêu cầu công việc đặc thù của mình, quý vị có thể nghĩ ngay đến việc đặt viết 
một phần mềm theo yêu cầu riêng. Với Công Ty Phát Triển Phần Mềm XEP, 
việc thiết kế và xây dựng một phần mềm hoàn toàn theo yêu cầu đặc thù công 
việc của bạn không còn quá khó khăn hay tốn kém nữa. Với dịch vụ và quy 
trình viết phần mềm theo yêu cầu chuyên nghiệp của XEP Software, mọi yêu 
cầu riêng đặc biệt của quý vị đều được đáp ứng hơn cả mong đợi.

VIẾT PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

Công ty phần mềm XEP thiết kế website bằng công nghệ mới nhất MVC5, 
CSS3, Javascrip, SQL Server ... và viết trên môi trường .Net của Microsoft tạo 
ra tính bảo mật và dễ dàng phát triển sau này. Website luôn đảm bảo các tiêu 
chuẩn SEO, tối ưu onpage cực tốt giúp người dùng dễ dàng tìm thấy website 
trên các công cụ tìm kiếm.

THIẾT KẾ WEBSITE THEO YÊU CẦU

XEP nhận viết ứng dụng android và viết ứng dụng IOS theo yêu cầu của quý 
khách hàng. Thiết bị di động giờ đây là đã gắn liền với đời sống con người, 
không những ở thành phố mà ngay cả ở các vùng quê nó cũng trở nên rất phổ 
biến. Theo đó, nhu cầu viết phần mềm quản lý trên mobile ngày càng nâng cao 
vì tính tiện dụng của nó, và với chức năng định vị của google maps cùng hàng 
loạt các thiết bị hỗ trợ thông minh khác, ứng dụng mobile gần như có thể quản 
lý sát sao được từng hoạt động của mỗi cá nhân.

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE

Có rất nhiều lý do để chúng ta cần nhân sự trong thời gian ngắn, công ty phần 
mềm XEP chuyên cung cấp nhân sự chất lượng về ngành công nghệ thống tin, 
thành thạo công nghệ Dot Net như C#, SQL Server, Xamarin, WPF, WCF và 
nền tảng website như HTML, JS, Javascrip, CSS... 

CHO THUÊ LẬP TRÌNH VIÊN



Kiểm thử phần mềm 
Trong quá trình code chức năng, các bạn tester sẽ kiểm thử để tránh lỗi trước khi bàn giao cho 
khách hàng.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 5

Code xử lý nghiệp vụ 
Sau khi xong giao diện, lập trình viên bên XEPSOFTWARE sẽ lập trình các chức năng để chạy hệ thống.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 4

Thiết kế giao diện
Sau khi ký hợp đồng, XEPSOFTWARE sẽ thực hiện giao diện phần mềm để khách hàng có cái nhìn trực 
quan, từ đó sẽ biết rõ quy trình vận hành của hệ thống. Trong quá trình thực hiện giao diện, khách hàng 
sẽ trực tiếp tham khảo và góp ý để hệ thống vận hành giống như yêu cầu nhất.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 3

Ký kết hợp đồng
Khi khách hàng đồng ý với bảng báo giá và thời gian thực hiện, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Sửa lỗi và hoàn thiện
Sau khi bàn giao cho khách hàng chạy thử, trong quá trình vận hành nếu có phát sinh lỗi sẽ được lập trình 
viên hỗ trợ tức thời.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 6
Nghiệm thu và bàn giao 
Sau khi vận hành thử thành công, 2 bên sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, sản phẩm bên 
XEPSOFTWARE thực hiện sẽ được khách hàng sử dụng mãi mãi.Giai đoạn 7
Bảo hành sau khi bàn giao
Sản phẩm XEPSOFTWARE thực hiện được bảo hành trong quá trình khánh hàng sử dụng, khách hàng có 
thể liên hệ với XEPSOFTWARE qua nhiều hình thức như email, skype, phone, nhân viên hỗ trợ trực tiếp... Giai đoạn 8

QUY TRÌNH THIẾT KẾ 
PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

Tiếp nhận thông tin và tư vấn khách hàng
Nhân viên phân tích nghiệp vụ XEPSOFTWARE sẽ khảo sát và lấy ý kiến khách hàng, từ đó tư vấn và đưa 
ra giải pháp cho khách hàng. Khi khách hàng OK với giải pháp của XEPSOFTWARE đưa ra, bên khách 
hàng sẽ nhận được bảng báo giá và thời gian hoàn thiện giải pháp.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 1



Microsoft ASP.NET
Winform
MVC5
Microsoft SQL Server

CSS3
HTML5
Javascrip

Note JS
IOS: swift 3
Android Studio

Cross Platform: 
React native, 
Xamarin

CÔNG NGHỆ XEP 
SOFTWARE SỬ DỤNG



SƠ ĐỒ
 TỔ CHỨC CÔNG TY

Microsoft ASP.NET
Winform
MVC5
Microsoft SQL Server

Note JS
IOS: swift 3

Cross Platform: 
React native, 
Xamarin

GIÁM 
ĐỐC 

XSPIN

XWORKERBEE

HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ

KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM

GIA CÔNG 
PHẦN MỀM

APP MOBILE

PHẦN MỀM 
HỆ THỐNG



8. CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Và nhiều đơn vị khác ...



8. CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 9. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Website Becamex Bình Dương
Khách hàng: Công ty cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương 
BecamexBCE

Phần mềm theo dõi các khoản bảo lãnh, trả gốc và 
lãi vay đến hạn
Khách hàng: Công ty truyền tải điện 4-PTC4

App chấm công và quản lý báo cáo của 
PG/Sub PG/Team Lead/Giám Sát...
Khách hàng: Vinamilk

Phần mềm quản lý trắc nghiệm Hải Đoàn 129 Hải Quân
Khách hàng: Hải Đoàn 129 Hải Quân

App quản lý hành trình tài xế
Khách hàng: Mobifone

Phần mềm quản lý và khảo sát khóa học nội bộ
Khách hàng: Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

Hệ thống quản lý khấu hao tài sản FA
Khách hàng: Orion Việt Nam

Phần mềm quản lý tiến độ công việc
Khách hàng: Công ty THHH ACCOUNTANT ASSIST VIỆT NAM

Phần mềm kiểm tra sử dụng nước
Khách hàng: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
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Phần mềm quản lý hoa hồng và doanh thu bất động sản
Khách hàng: Công ty cổ phần mua giới bất động sản 
E-House Việt Nam

Phần mềm quản lý sát hạch lái xe
Khách hàng: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Tiến Bộ

Phần mềm quản lý bán hàng
Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK NAM LONG

Phần mềm quản lý học viên
Khách hàng: Tập đoàn Giáo dục Quốc tế NAM VIỆT

Phần mềm quản lý kho
Khách hàng: Công ty TNHH SEIWA KAIUN VIET NAM

Phần mềm quay số may mắn
Khách hàng: Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Phần mềm quản lý cho thuê đồ cưới
Khách hàng: Studio CAMA WEDDING

Phần mềm quản lý ERP phòng xét nghệm
Khách hàng: Công ty TNHH TASS CARE

Phần mềm quản lý in tem
Khách hàng: Công ty TNHH YEAR 2000

Phần mềm kiểm tra sử dụng nước
Khách hàng: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

Phần mềm quản lý bán vé máy bay, 
tàu hỏa Phương Nam
Khách hàng: Đại lý bán vé tàu hỏa Phương Nam
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