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Nhà cung cấp dịch vụ Gia công Quy trình Doanh nghiệp (Business Process Outsourcing)
Trực thuộc 100% Tập đòan Bưu chính Thụy Sỹ (Swiss Post Group)
Chi nhánh của Swiss Post Solutions với hơn 7500 nhân viên trên 16 quốc gia.
Có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ, Việt Nam
1200 nhân viên, làm việc 24/7, 365 ngày trong năm
Các khách hàng chính đến từ Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ
Năng lượng và hoá dầu, ngân hàng và bảo hiểm, dịch vụ bưu chính quốc gia, viễn thông, tiếp thị trực tiếp, bán lẻ,
thương mại điện tử và những lĩnh vực khác.

Các dịch vụ
Swiss Post Solutions Việt Nam chuyên về lĩnh vực xử lý dữ liệu, bao gồm cả các dịch vụ bổ sung như xử lý hình ảnh,
tìm kiếm thông tin trên mạng và dịch vụ Công nghệ Thông tin. Hiện tại các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Số hóa

Nhập liệu trên hệ thống trực tuyến, ngoại tuyến hay tích hợp
Số hoá dữ liệu từ các mẫu (form) và tài liệu sang định dạng kỹ thuật số (txt, csv,
xml, etc.)

Xử lý dữ liệu

Phân bổ các quy trình không thuộc hoạt động kinh doanh cốt lõi sang Đông Nam Á
Số hóa thư tín, phân loại nội dung tài liệu, xử lý thư trắng, quản lý địa chỉ, phân
loại nội dung trang web, cắt báo

Các dịch vụ về
Công nghệ Thông tin

Trung tâm điều hành mạng từ xa - NOC (network operating center) thực hiện việc
giám sát, bảo trì, kiểm soát phần cứng và phần mềm
Hệ thống sao lưu, phục hồi, quản lý các tập tin đăng nhập

Phát triển Phần mềm
Xử lý Hình ảnh
Quét hình ảnh (scan)

Thiết kế ứng dụng trên nền web, các dự án trên ngôn ngữ Java, các giải pháp bao
gồm số hoá và OCR, thiết kế cơ sở dữ liệu
Cắt hình, chỉnh sửa, điều chỉnh nền và màu sắc, bổ sung thêm chữ ký và hình mờ
(watermark)
Quét tài liệu, hình ảnh cho các công ty trong nước

Năng lực
Swiss Post Solutions Việt Nam tin tưởng rằng sự kết hợp giữa Chất lượng, Độ bảo mật và Giá cả cạnh tranh là chìa
khoá dẫn tới thành công trên thị trường. Các tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO/IEC 27001:2005 được áp dụng để
đảm bảo chất lượng và bảo mật của các quá trình kinh doanh. Chứng nhận tuân thủ chỉ thị 95/46/EC và Luật bảo vệ
dữ liệu đảm bảo cho quá trình xử lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu mật của khách hàng. Bên cạnh đó, chứng chỉ CMMI
(Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp) ở mức 3 là nền tảng vững chắc để nâng cao quy trình phát triển phần
mềm. Chứng chỉ ISO 14001:2004 cho phép công ty quản lý hiệu quả tác động đối với môi trường.

Công ty TNHH Swiss Post Solutions
Toà nhà Saigon ICT, CVPM Quang Trung
Q.12, TP. HCM, Vietnam

Phone +84 8 3715 5359
info@spsvietnam.vn
www.spsvietnam.vn

