"Ch!"ng trình th#m Doanh nghi$p H%i viên": HCA th#m LARION, GLOBAL
CYBERSOFT, GHP FAR EAST
Sáng ngày 12/7/2012, V!n Phòng H"i Tin H#c TP.HCM (HCA) ti$p t%c Ch&'ng trình “Th!m
Doanh nghi(p H"i viên” v)i 03 Công ty H"i viên thu"c Khu Ph*n m+m Quang Trung là Công
ty LARION Computing; Công ty CP Global Cybersoft Vi(t Nam và Công ty GHP FAR
EAST. Cùng ,i v)i ,oàn HCA có Ông Lê Tr#ng An (Sales Manager Công ty LARION) v)i
m%c ,ích cùng tìm hi-u - chia s. kinh nghi(m phát tri-n c/a các DN h"i viên.
Sau !ây là nh"ng thông tin m#i nh$t c%a các Công ty:
1. Công ty LARION Computing:
&'(c thành l)p n*m 2003, Công ty LARION Computing chuyên cung c$p các d+ch v, phát tri-n
ph.n m/m; T' v$n gi0i pháp; &ào t1o và chuy-n giao công ngh2 cho các doanh nghi2p trong và
ngoài n'#c. Hi2n nay, LARION !ã có m3t !3i ng4 qu0n l5, phân tích, thi6t k6, l)p trình, ki-m th7
viên chuyên nghi2p v#i g.n 100 k8 s' có nhi/u kinh nghi2m và trình !3 cao.

Th6 m1nh chính c%a LARION là gia công ph.n m/m cho th+ tr'9ng M8, Châu Âu. N*m 2008,
LARION !ã !'(c ch:ng nh)n v/ H2 th;ng qu0n l5 ch$t l'(ng theo tiêu chu<n ISO 9001:2008.
Trong quá trình làm vi2c LARION luôn áp d,ng các quy trình theo chu<n qu;c t6 nh' PMBOK,
RUP, SCRUM. Nhi/u n*m li/n LARION !'(c bình ch=n n>m trong top 12 các công ty t;t nh$t
trong Công viên ph.n m/m Quang Trung.

ông L!i "#c Nhu$n - Ch% t&ch H"QT Công ty LARION Computing

Trong bu?i làm vi2c, ông L1i &:c Nhu)n - Ch% t+ch H&QT !ã !óng góp nhi/u 5 ki6n cho HCA v/
ph'@ng th:c ho1t !3ng. Ông !ã c7 m3t thành viên trong công ty tham gia cùng v#i !oàn HCA
trong su;t các chuy6n th*m doanh nghi2p !- cùng tìm hi-u, chia sA các kinh nghi2m c%a các doanh
nghi2p h3i viên khác.

Tham kh'o thêm thông tin Công ty LARION : http://www.elarion.com

2. Công ty CP Global Cybersoft Vi(t Nam

Thành l)p vào n*m 2000, v#i tr, sB chính !Ct t1i California (M8), GCS hi2n là m3t trong nh"ng
nhà cung c$p d+ch v, gia công ph.n m/m và gi0i pháp CNTT hàng !.u t1i Vi2t Nam. V#i !3i ng4
trên 500 chuyên viên có trình !3 cao, GCS có ho1t !3ng kinh doanh t1i 18 qu;c gia và có v*n
phòng t1i M8, Nh)t, Pháp. Các lDnh vEc ho1t !3ng chính bao gFm: H2 th;ng qu0n tr+ doanh nghi2p
ERP/SAP, báo cáo thong minh (BI); TE !3ng hóa nhà máy, h2 th;ng v)n hành s0n xu$t (MES);
Công ngh2 thông tin và truy/n thong, gi0i pháp th'@ng m1i !i2n t7; H2 th;ng nhúng, và Ki-m !+nh
ph.n m/m.

K6 ho1ch kinh doanh trong th9i gian t#i, công ty sG !<y m1nh m0ng gia công cho th+ tr'9ng n'#c
ngòai, !Cc bi2t v#i các th+ tr'9ng truy/n th;ng M8, Nh)t. &Fng th9i ti6p t,c phát tri-n th+ tr'9ng
trong n'#c v#i các gi0i pháp CNTT chuyên bi2t và gi0i pháp tích h(p h2 th;ng (qu0n tr+ doanh
nghi2p: SAP/ERP/ /BI và h2 th;ng v)n hành s0n xu$t MES) cho các doanh nghi2p trong lDnh vEc
s0n xu$t và d+ch v,: d2t may, th%y s0n, thEc ph<m và !F u;ng, phân ph;i và bán lA.

Ông Ngô V(n Toàn - Phó T)ng Giám *+c Công ty Global Cybersoft Vi,t Nam

Cu3c trao !?i, góp 5 v/ các ho1t !3ng c%a HCA c4ng nh' các công vi2c có th- k6t h(p gi"a hai

bên !ã diHn ra r$t sôi n?i, thân tình gi"a Ông Ngô V*n Toàn và !oàn HCA, xin cám @n Ông.

Tham kh'o thêm thông tin Công ty Global Cybersoft:
www.globalcybersoft.com

3. Công ty GHP FAR EAST
Công ty TNHH GHP Far East !'(c thành l)p n*m 2004 v#i 100% v;n !.u t' trEc ti6p tI n'#c
ngoài v#i 03 V*n phòng !1i di2n: 2 t1i TP.HCM và 1 t1i C.n Th@. LDnh vEc chính c%a Công ty là:
S; hóa d" li2u, X7 l5 hình 0nh, Phát tri-n PM, Các d+ch v, CNTT, D+ch v, !i/u hành IT. NguFn
khách hàng chính tI Châu Âu, Nh)t B0n và Nga. Công ty chuyên v/ d+ch v, Gia công Quy trình
Doanh nghiêp – BPO (Business Process Outsousing) m3t d+ch v, r$t m#i t1i Vi2t Nam nh'ng kh0
thi, nhi/u ti/m n*ng và !Cc bi2t là không c.n nhân sE giJi nh' nh"ng m0ng gia công ph.n m/m
khác.

Trong su;t th9i gian ho1t !3ng, cty luôn phát tri-n b/n v"ng, s; nhân sE !ã t*ng tI con s; 50 vào
n*m 2004 lên g.n 1.300 vào cu;i n*m 2011. Nh'ng tI tháng 5/2012 !6n nay, nhân sE c%a Công ty
!ã gi0m kho0ng h@n 200 nhân viên, chK còn l1i h@n 1.000 nhân viên và doanh thu c4ng b+ s,t gi0m
theo. Nguyên nhân ch% yêu là Công ty !ã ph0i "b$t ng9" !óng thêm 10% thu6 VAT cho d+ch v, s;
hóa theo thông t' 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 c%a B3 Tài Chính dLn !6n vi2c khách hàng
không !Fng tình và m3t s; khách hàng !ã gi0m d.n s; l'(ng - "!ây là m3t !i/u cEc kM b$t l(i cho
các doanh nghi2p !ang và sG tri-n khai d+ch v, BPO t1i Vi2t Nam, nó làm m$t !i tính c1nh tranh
v#i các qu;c gia lân c)n v;n chK áp d,ng thu6 su$t = 0 hoCc !'(c miHn thu6".

Ông Frank Schellenberg - CEO c%a Công ty GHP Far East

Ông Frank Schellenberg - CEO c%a Công ty nói - "Cái chính là chúng tôi mu;n bi6t Chính ph% Vi2t
Nam có mu;n phát tri-n ngành này t1i Vi2t Nam không, và có mu;n Vi2t Nam sG v'(t qua các
n'#c trong khu vEc B ngành BPO, m3t ngành v;n không c.n !.u t' nhi/u, không c.n chuyên viên
có trình !3 cao và r$t phù h(p v#i th+ tr'9ng lao !3ng c%a Vi2t Nam hay không. N6u trong th9i
gian t#i mà chính sách thu6 vLn b$t l(i nh' v)y, Công ty GHP có th- sG ph0i chuy-n các h(p !Fng
qua qu;c gia khác, th)m chí ch% !.u t' sG gi0m !.u t' t1i Vi2t Nam !- chuy-n d.n !.u t' qua
nh"ng n'#c mà GHP th$y t;t h@n". Vi2c này c4ng !ã !'(c Ông trình bày và ki6n ngh+ trEc ti6p
v#i Phó ch% t+ch UBND thành ph; Lê M1nh Hà và !oàn công tác c%a thành ph; t1i bu?i gCp gN
DN trong công viên ph.n m/m Quang Trung (QTSC) vào ngày 27/6/2012, do !ó Ông c4ng hy
v=ng cty GHP sG vLn có c@ h3i ti6p t,c phát tri-n t1i Vi2t Nam và sG t1o thêm nhi/u vi2c làm cho
ng'9i lao !3ng VN h@n n"a, !Cc bi2t v#i lao !3ng ng'9i khuy6t t)t vLn có th- tham gia vào nh"ng
công !o1n c%a quy trình s0n xu$t BPO, và nh9 HCA giúp liên h2 v#i các t? ch:c t1i TP.HCM có
ng'9i khuy6t t)t !- Công ty GHP có th- ti6p xúc, tuy-n d,ng trong t'@ng lai g.n.

Tham kh'o:
http://qtsc.com.vn/web/guest/tin-tuc-qtsc/-/ext/articleview/article/88238
/18;jsessionid=34984CE6981CE8DBE6F990F1A2B770CC
http://www.hca.org.vn/tin_tuc/thoi_su/nam2012/thang7
/ykienketluancuapctubnd%20vethaogokhokhanchodncntt)
Tham kh'o thêm thông tin v- Công ty GHP Far East: http://www.ghp-fareast.com.vn
(Ngu!n: HCA)
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