CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM EFFECT
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THÔNG ĐIỆP EFFECT
Con người thể hiện sự tồn tại của mình,
thông qua sản phẩm, dịch vụ sáng tạo ra

Hiệu quả và đổi mới:
Hiệu quả lớn nhất, bền vững nhất là làm thay đổi từng con
người, từng hành vi, từng cách tư duy trong doanh nghiệp, tổ
chức.
Con người của doanh nghiệp, tổ chức trở nên:
Tử tế, Chăm chỉ và Tư duy đơn giản.

Hiệu quả và lợi nhuận:
Doanh nghiệp gia tăng được lợi nhuận, hiệu quả khi áp dụng
EFFECT, nhưng quan trọng nhất, doanh nghiệp, bằng công cụ,
giải pháp, sáng tạo ra sản phẩm dịch vụ của chính mình, cho
xã hội với chất lượng ngày càng cao hơn.
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TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
Trở thành công ty, mang “Technology Driven Business“ tới các cá
nhân của tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và cộng
đồng xã hội, thông qua máy tính, tablet, smart phone

SỨ MỆNH
Với Thị trường:
Cung cấp giải pháp đồng bộ, chuẩn chất lượng Nhật, từ phần mềm,
công nghệ, tư vấn, đến tri thức, phát minh sáng chế.
Với Xã hội:
Tạo ra sự thay đổi nền tảng tư duy và hành động của từng cá nhân,
thông qua việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của EFFECT, hướng con
người tới Tử tế, Chăm chỉ và Tư duy đơn giản.
Với đối tác:
Cùng cung cấp sản phẩm dịch vụ, kinh nghiệm và tinh hoa của mình,
trong sự đồng bộ giải pháp EFFECT TDB
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NGHĨ
HỆ THỐNG,
SỐNG
TỬ TẾ
2014
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NĂNG LỰC SÁNG TẠO

CON NGƯỜI:

120
>20

>

từ năm

2001

40
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số lượng các kỹ sư, cử nhân,
thạc sỹ

trên 20 năm kinh nghiệm phát triển
sản phẩm dịch vụ phần mềm.

EFFECT có sự tư vấn thường xuyên,
chính thức của các Giáo sư, Tiến sỹ
về nghiệp vụ kế toán, tài chính thuộc
Học viện Tài chính, Vụ chế độ kế toán,
Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
EFFECT có 01 chuyên gia Nhật bản,
về Innovation, Solution Business, hơn
40 năm kinh nghiệm tại IBM Japan,
thường xuyên cống hiến cho EFFECT
từ 2008

từ năm

2009

BEST
63
the

EFFECT có các chuyên gia điều
khiển học, kinh nghiệm phân tích
thiết kế hàng trăm bài toán của tổ
chức doanh nghiệp, chuyển tải phát
minh lý thuyết Điều khiển doanh
nghiệp, từ năm 2009

EFFECT có 01 chuyên gia hàng đầu
Việt nam về kinh nghiệm lập trình,
triển khai dự án lớn, ứng dụng công
nghệ mới.

EFFECT có hàng nghìn cộng tác
viên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam
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PHÁT MINH

2014

EEFECT đồng sở hữu phát minh “
Lý thuyết giải pháp Điều khiển doanh
nghiệp “,từ năm 2014.

CỐNG HIẾN TRI THỨC

2001
2012
12 000

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH: Phần
mềm EFFECT trở thành sách
giáo khoa, công cụ phần mềm,
dùng cho giảng dạy chính
khóa, về Phần mềm kế toán
cho hàng chục nghìn sinh viên
từ năm 2001.
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC
DÂN: Phần mềm CRM, ứng
dụng của lý thuyết Điều khiển
doanh nghiệp, trở thành môn
học chính khóa từ năm 2012
CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ HỘ KINH DOANH
Phần mềm kế toán EFFECT
Standard đã được cung cấp
miễn phí cho hơn 12 000 đơn
vị, cá nhân trên toàn Việt Nam.
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CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG

từ năm

2003
2011
2014

từ năm

từ năm
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EFFECT tài trợ học bổng thường
niên cho các sinh viên suất sắc của
Học viện tài chính, từ 2003

EFFECT đóng góp vào các quỹ từ
thiện thường niên cho đồng bào
vùng lũ lụt thiên tai từ 2011

Các cá nhân của EFFECT đóng góp
từ thiện cho các học sinh vùng cao
Điện Biên từ 2014

SỨC MẠNH TẬP ĐOÀN
EFFECT là thành viên sáng lập TDB
Group, sở hữu vốn tại các công ty

TDBiz JP

TDBiz Japan Co., LTD
Công ty Cổ phần Viễn thông BSC
Công ty Cổ phần BSC
Công ty Cổ phần Comlink
Công ty Cổ phần Phần mềm EFFECT

EFFECT hợp tác phát triển cùng các đối tác lớn về phần mềm

VNPT Tổng công ty bưu chính viễn
thông

MobiFone Tổng công ty viễn thông
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KHÁCH HÀNG

trên

4000

trên

14 000

Nhóm tổ chức, doanh nghiệp, hộ
kinh doanh

trên

Nhóm tổ chức, đơn vị, trường học

trên

Nhóm các công ty Nhật Bản và FDI

500
120
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Nhóm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ

DANH SÁCH MỘT SỐ KHÁCH HÀNG ĐIỂN HÌNH

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

15

Hà Nội: Phòng 502, tòa nhà Viễn Đông,
36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3772 1635 Fax: (024) 3772 1636
Email: info@effectsoft.com.vn
Tp HCM: Số 28, Đường Sông Thao,
P.2, Quận. Tân Bình, Tp. HCM
Tel / Fax: (028) 6296 8624

