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Cu$c s%ng thú v& ' Vi(t Nam )ã giúp tôi thành công

GHP FAR EAST AND DIGI-TEXX Vietnam là hai trong s% ít các công ty *+c )ang ho,t )$ng
trong ngành công nghi(p công ngh( thông tin t,i Vi(t Nam. Ông Frank Schellenberg, ng-.i sáng
l/p c0a hai công ty và là giám )%c )i1u hành c0a GHP FAR EAST nói r2ng Vietnam là m$t l3a
ch4n có tri5n v4ng cho công vi(c kinh doanh c0a ông ta, nh-ng cu$c s%ng thú v& xung quanh ông
m6i là )i1u h7p d8n nh7t.
Công vi(c th-.ng ngày c0a DIGITEXX Vietnam t,i công viên ph9n m1m Quang Trung là )-a
các d: li(u vào máy tính và s;p x<p d: li(u cho các t. báo ' *+c. Công ty GHP Far East thì
chuyên s% hóa các tài li(u ho=c các bi5u m8u. Nh:ng th+ mà h4 x> l? hàng ngày g@m có: trA l.i
các th-, )Bn )=t hàng, cung c7p các nghiên c+u th%ng kê và quAng cáo.
S3 khác bi(t v1 m=t th.i gian gi:a Châu âu và Vi(t Nam )ã cho phép các nhân viên có th5 hoàn
thành công vi(c trong ngày )5 có th5 t,o ra các s% li(u sCng sàng cho các khách hàng ' *+c vào
ngay buDi sáng s6m. Ông Schellenberg cho bi<t hai công ty c0a ông ta có ph,m vi kinh doanh
t-Bng t3. Tuy nhiên, nh:ng ho,t )$ng thì không gi%ng nhau. DIGI-TEXX Vietnam chuyên v1

t-Bng t3. Tuy nhiên, nh:ng ho,t )$ng thì không gi%ng nhau. DIGI-TEXX Vietnam chuyên v1
lEnh v3c thu th/p thông tin và l-u tr: )i(n t> cho các phòng )4c và th- vi(n. GHP Far East thì
chuyên v1 vi(c )áp +ng cho các bi5u m8u nh/p d: li(u qua mail, quAn l? CSDL và nh/n hàng
b-u )i(n, v6i s% l-Fng công vi(c khoAng 50000 )<n 70000 )Bn v& mGi ngày.
S3 thành th,o trong lEnh v3c s% hóa d: li(u )ã thúc )Hy hai công ty này chuy5n h-6ng sang phát
tri5n ph9n m1m )5 xây d3ng các giAi pháp tùy bi<n cho các +ng dIng thu th/p d: li(u t%t nh7t
có th5. Các giAi pháp này )-Fc cJn c+ trên các tiêu chuHn )-Fc GHP Group )=t ra.
Ông Schellenberg nói 90% khách hàng c0a 2 công ty là ng-.i *+c. Tuy v/y, công vi(c thì )-Fc
ti<n hành ' Vi(t Nam, DIGI-TEXX và GHP Far East tuân th0 ch=t chK các chuHn v1 bAo v( d:
li(u )-Fc )=t ra ' *+c và h4 hi(n )ang làm vi(c theo chuHn ISO 9001-2000. V6i công vi(c )-Fc
chuyên môn hóa cao, Vi(c giao các k<t quA )úng th.i h,n trong khi v8n )Am bAo )-Fc ch7t
l-Fng là nhân t% chính )5 có )-Fc nh:ng khách hàng lâu dài.

Quá trình m' r$ng
Theo l.i c0a ông Schellenberg cA hai công ty hi(n )ang phát tri5n m,nh mK. Vào nJm 2005,
công ty v8n nh;m mIc tiêu vào phát tri5n ph9n m1m hBn là chL thu th/p d: li(u. Ông nói: sK có
m$t d&ch vI call center mà m$t mIc tiêu khác nó sK )óng vai trò nh- m$t %ng d8n )5 cAi thi(n
ho,t )$ng, và không chL có th<, DIGI-TEXX Vietnam và GHP Far East có k< ho,ch )5 m' r$ng
th& tr-.ng . *+c và Châu âu t6i các qu%c gia khác trong )ó th& tr-.ng MM là m$t mIc tiêu quan
tr4ng.

Quá trình phát tri5n
Khi l/p k< ho,ch b;t )9u kinh doanh t,i châu Á, ông Schellenberg cho r2ng Vi(t Nam sK tr'
thành m$t n1n kinh t< m,nh, gi%ng nh- cách mà Hàn Qu%c )ã thu hút s3 chú ? c0a cA th< gi6i
20 nJm tr-6c.
Là m$t kM s- m,ng máy tính, Schellenberg mu%n )-Fc ti<p tIc s%ng ' Vi(t Nam hay chí ít là
)-Fc th-.ng xuyên )i l,i gi:a hai qu%c gia Vi(t Nam và *+c. Chính ? nghE )ó )ã là )$ng l3c
thúc )Hy ông ta b;t )9u k< ho,ch t,i Vi(t Nam nJm 2001.
M=c dù khiêm t%n v1 m=t quy mô, ông Schellenberg cNng )ã xác )&nh )-Fc là sK tìm )-Fc thành
công trong lEnh v3c công ngh( thông tin t,i Vi(t Nam. Công ty thu th/p d: li(u )9u tiên c0a ông

công trong lEnh v3c công ngh( thông tin t,i Vi(t Nam. Công ty thu th/p d: li(u )9u tiên c0a ông
ta )=t t,i qu/n Tân Bình thành ph% HCM, v6i vOn vPn 5 nhân viên. Ông nói: "Công nghi(p ph9n
m1m không c9n khoAng )9u t- l6n cho cB s' h, t9ng và trang thi<t b&".
Ông Schellenberg cho bi<t công vi(c làm Jn c0a ông b;t )9u tr' nên phát ),t vào nJm 2002. Nhu
c9u m' r$ng )ã thúc )Hy ông phAi tìm m$t )&a )i5m khác, và công viên ph9n m1m Quang Trung
)ã tr' thành s3 l3a ch4n cho DIGI-TEXX Vietnam. L? do c0a s3 l3a ch4n này là Công viên có
)i1u ki(n thu/n lFi công vi(c, cB s' h, t9ng t%t và )0 chG )5 có th5 m' r$ng.
Trong nJm 2003, DIGI-TEXX Vietnam )ã tuy5n dIng 100 nhân viên. Cu%i nJm 2003, khách
hàng t%t nh7t c0a DIGI-TEXX Vietnam, GHP Holding GmbH, )1 xu7t )-Fc mua )+t công ty
hay l/p m$t công ty m6i t,i Vi(t Nam. Ông Schellenberg )ã quy<t )&nh gi: công ty DIGI-TEXX
Vietnam, và cùng v6i GHP Holding thành l/p công ty GHP Far East. Công ty m6i )ã b;t )9u
ho,t )$ng v6i 45 nhân s3 và hi(n nay s% l-Fng )ã lên )<n 250.
Ông Schellenberg cho bi<t là ông sK tuy5n dIng các nhân viên ' )&a ph-Bng tr-6c, nh-ng không
may là l-Fng +ng viên cho công vi(c mô tA và s% hóa d: li(u thì hi(n còn quá m6i ' Vi(t Nam.
Công vi(c c0a nhân viên m6i vào công ty là nh/p li(u. Tuy nhiên, h4 là nh:ng ng-.i thành th,o
máy tính v/y nên h4 )ã có th5 hi5u và làm vi(c trong các d3 án t%t hBn là nh:ng ng-.i chL bi<t
gõ máy ch:.
Trong su%t 2 nJm khi mà DIGI-TEXX Vietnam phát tri5n v6i t%c )$ theo c7p s% nhân, m$t
trung tâm )ã )-Fc thành l/p )5 cung c7p ngu@n nhân l3c. Nhi1u nhân viên m6i )-Fc tuy5n
dIng )ã )-Fc )ào t,o không chL các kM nJng máy tính mà còn h4c )-Fc các kM nJng v1 quAn l?
d3 án. DIGI-TEXX Vietnam )ã c% g;ng r7t nhi1u trong vi(c )ào t,o m$t trình )$ t-Bng )-Bng
cho ng-.i h4c )5 có th5 ),t )-Fc nh:ng tiêu chuHn kh;c khe cho các khách hàng tQ *+c, nBi mà
chuHn v1 ch7t l-Fng cao hBn h9u h<t các qu%c gia châu âu.

