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GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 

Tiền thân là SmallNET Group, bao gồm các kỹ sư tin học có từ 8-20 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia nhóm dịch vụ hỗ trợ hệ thống thông tin (SmallNET) từ năm 

2000. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc Nguyễn Huy Dương, kỹ sư hệ thống máy tính (MCSE), cùng với 

các nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, kỹ sư trong nhóm. Qua 5 năm hoạt động, trung tâm đã lớn 

mạnh và thành lập Công ty Công Nghệ Mạng Nhỏ (SmallNET Technologies Co.,Ltd) vào tháng 6 năm 

2005. 

Với gần 15 năm hoạt động, chúng tôi đã có bề dày kinh nghiệm tư vấn xây dựng, tích hợp và hỗ 

trợ rất nhiều hệ thống mạng thông tin của các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, các văn phòng đại 

diện, tổ chức phi chính phủ với các ngành nghề hoạt động rất đa dạng: Thương mại, dịch vụ, hành chính 

sự nghiệp,  sản xuất, máy mặc, y tế, dược phẩm, thiết kế xây dựng, bảo hiểm, ngân hàng... 

Với các giải pháp về công nghệ thông tin hiện đại được cập nhật thường xuyên từ các hãng công 

nghệ hàng đầu thế giới như IBM, DELL, HP, CISCO, Microsoft, Kaspersky,… chúng tôi luôn cam kết 

xây dựng cho khách hàng những hệ thống mạng máy tính phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế của từng 

doanh nghiệp, có độ tin cậy cao, bảo mật, hoạt động hiệu quả nhất với chi phí hợp lý. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tư cách pháp nhân: 

 Tên Công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ 

 Tên giao dịch: SmallNET Technologies Co. LTD 

 Tên viết tắt: SmallNET 

 Trụ sở đăng ký kinh doanh: số 61/409  Kim Mã – Phường Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – TP Hà Nội. 

 Giấy phép kinh doanh số 0102020893 do sở KHĐT – Hà Nội cấp ngày 09/06/2005 

 Điện thoại: 024 6251 0292  

 Website: https://smallnet.com.vn/ 

 Fanpage: https://www.facebook.com/smallnet.tech 

 

2. Văn phòng giao dịch và Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật: 

 Trung tâm hỗ trợ dịch vụ: P1611, 18T1 Lê Văn Lương, Hà Nội – Điện thoại: 024 6251 0292 – 

Hotline: 0869 600 425 

 VPĐD Hà Nội: 17 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 024 3984 3288  

 VPĐD HCM: 33/39 Nguyễn Sĩ Sách, P15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh - Hotline: 0913 524 230  

 VPĐD Nam Định: Đội 8, Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định - Hotline: 0914 848 008 

https://smallnet.com.vn/
https://www.facebook.com/smallnet.tech
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3. Cơ cấu tổ chức: 

SmallNET tự hào vì có một đội ngũ nhân viên, kỹ sư được đào tạo chính quy, say mê với chuyên 

môn, thường xuyên được cập nhật kiến thức và công nghệ mới do chính hãng cung cấp và đặc biệt rất 

năng động, sáng tạo trong công việc. Trong tương lai, để phát triển và mở rộng, Công ty sẽ không ngừng 

đào tạo và bổ sung nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.  

              

 

 

SẢN PHẤM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 

1. Ngành nghề chuyên môn: 

 Tư vấn xây dựng hệ thống mạng nội bộ doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ IT: 

phần cứng, phần mềm, bảo mật  

 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống IT, máy tính cho các doanh nghiệp, các văn phòng đại diện và các tổ 

chức phi chính phủ ... 

 Thiết kế xây dựng website quảng cáo thông tin doanh nghiệp, Xây dựng các phần mềm tự động 

hóa quy trình doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc 

 Tư vấn và thiết kế hệ thống tổng đài IP, hội nghị truyền hình 

 Cung cấp dịch vụ email, tên miền và hosting, 

 Cung cấp dịch vụ Tin nhắn quảng cáo SMS Brandname  

 Cung cấp dịch vụ backup, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu Cloud 

 Cung cấp dịch vụ cứu dữ liệu và các giải pháp bảo vệ hệ thống, 

 Cung cấp trang thiết bị máy văn phòng, máy công nghiệp, máy in, mực in và các linh kiện thay 

thế. 
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2. Khách hàng & Dự án tiêu biểu: 

 

A. Bảo trì hệ thống  

 The Ford Foundation – www.fordfound.org (Từ năm 1999 đến 2005) 

 The Clinton Foundation - http://www.clintonfoundation.org/index.htm (Từ năm 2001 đến 2003) 

 Oxfam Quebec - http://oxfam.qc.ca/en/countries/vietnam (Từ 2007 đến 2008) 

 The Atlantic Philanthropies - www.atlanticphilanthropies.org (Từ 2002 đến 2013) 

 FHI (Family Health International) – www.fhi.org (Từ 2001 đến nay) 

 MSH (Management Sciences for Health) 

 USAID | Health Policy Initiative  
 Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số CIHP – www.cihp.org (Từ 2004 đến nay) 

 DK Engineering - http://www.dkengineeringltd.com/ (Từ 2005 đến nay) 

 Rolls-Royce Vietnam http://www.rolls-royce.com/ (Từ 2008 đến 2017) 

 Văn phòng đại diện Dell Vietnam http://www.dell.com (Từ 2001 đến nay) 

 Pro-sports Vietnam http://www.pro-sports.com.vn/ (Từ 2007 đến 2019) 

 Asian-tigers Vietnam http://www.asiantigers-mobility.com/  

 PTA Consultants Vietnam Co., Ltd http://www.ptaconsultants.com.sg/ (Từ 2015 đến nay) 

 Công ty CP thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy và Giao Yến – Nam Định - www.pro-

sports.com.vn/factories 

 Decathlon Việt Nam - www.decathlon.vn (Từ 2016 đến 2020) 

 Công ty cổ phần ô tô ASC – www.asc.vn (Từ 2005 đến 2019) 

 Công ty TNHH Việt Quang - www.vietquangco.com.vn (Từ 2008 đến nay) 

 Công ty TNHH Phát triển công nghệ máy ADC - www.adcme.com.vn (Từ 2005 đến nay) 

 Hall Brothers International - http://hallbrothers.com.vn/ (Từ 2016 đến nay) 

 G8A Architecture & Urban Planning, https://g8a-architects.com (Từ 2019 đến nay) 

 Salt Pixel Co., Ltd, https://saltpixel.com (Từ 2019 đến nay) 

B. Thiết kế, thi công hệ thống máy tính văn phòng 

STT Dự án đã thực hiện Thời gian 

1 
Lắp và cài đặt hệ thống mạng và viễn thông cho VPĐD DELL Việt Nam - 

P902, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hà Nội 
2010 

2 
Lắp và cài đặt hệ thống mạng và viễn thông cho VPĐD DELL Hồ Chí Minh - 

P2B, Tòa nhà Kumbo, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 
2012 

3 

Lắp đặt thiết bị và dịch vụ cho Ngân hàng ICBC tại Phòng 0307-0311 tầng 3 

Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

2015 

http://www.fordfound.org/
http://www.clintonfoundation.org/index.htm
http://oxfam.qc.ca/en/countries/vietnam
http://www.atlanticphilanthropies.org/
http://www.fhi.org/
http://www.cihp.org/
http://www.dkengineeringltd.com/
http://www.rolls-royce.com/
http://www.dell.com/
http://www.pro-sports.com.vn/
http://www.asiantigers-mobility.com/
http://www.ptaconsultants.com.sg/
http://www.pro-sports.com.vn/factories
http://www.pro-sports.com.vn/factories
http://www.decathlon.vn/
http://www.asc.vn/
http://www.vietquangco.com.vn/
http://www.adcme.com.vn/
http://hallbrothers.com.vn/
https://g8a-architects.com/
https://saltpixel.com/
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4 

Lắp đặt tủ rack, thi công mạng LAN, lắp đặt và cấu hình tổng đài điện thoại và 

hệ thống điện thoại hội nghị cho hãng hàng không Cathay Pacific tại Phòng 

Hamlet 4, Tầng1, Tòa Nhà Hà Nội Towers, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

2015 

5 
Lắp và cài đặt hệ thống mạng và viễn thông cho Công ty TNHH  Tư vấn PTA 

Việt Nam 
2016 

6 
Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy chủ, máy trạm, hệ thống policom cho 

RESOURCES FOR HEALTH EQUITY (RHE)  
2016 

7 
Lắp lắp đặt hệ thống máy chủ Linux cho Công ty TNHH DK Engineering tại 

Tầng 7, tòa nhà HITC, Cầu Giấy, Hà Nội 
2016 

8 
Lắp đặt hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính, cung cấp dịch vụ mạng, 

bảo mật cho Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Thủ Đô 
2016 

9 

Cung cấp và lắp đặt gói thiết bị máy chủ, máy trạm, hệ thống mạng, thoại, 

camera, máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, trang thiết bị văn phòng cho 

nhà máy Công ty CP may thể thao chuyên nghiệp Giao Yến – tại Nam Định 

2017 

10 

Cung cấp và lắp đặt gói thiết bị máy chủ, firewall, bảng điện tử, đường truyền 

cáp quang cho công ty CP Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy – 

Nam Định 

2018 

11 

Cung cấp và lắp đặt gói thiết bị, dịch vụ và thi công hệ thống mạng, trung tâm 

dữ liệu, tủ rack, UPS, hệ thống Wifi và camera cho Công ty Regus tại tòa nhà 

Belvedere – Hà Nội 

2018 

12 

Cung cấp và lắp đặt gói thầu “Đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng, 

ngoại vi phục vụ công tác điều hành và quản lý” thuộc dự án “Đầu tư hệ 

thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất nhằm tăng cường năng lực 

truyền thông, điều hành, quản lý đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo” gồm: hệ thống an ninh kiểm soát cửa – máy chấm công – cửa 

kính; cây nước nóng lạnh; điện thoại bàn, nâng cấp hệ thống tổng đài; kênh 

truyền Internet Leased Line cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2018 

13 
Xây dựng hệ thống mạng, cài đặt server cho Công ty Regus tại tòa nhà 

M-Building - Hồ Chí Minh 

2019 

 

14 
Di dời các thiết bị CNTT và thi công hệ thống mạng LAN cho văn 

phòng khách hàng FHI - Hồ Chí Minh 

 

2019 

15 
Triển khai kết nối internet và phần mềm chương trình phòng chống lao 

quốc gia tại các tỉnh thành trên cả nước – Dự án của Bệnh viện Phổi 

Trung ương  

 

2019 
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C. Lập trình phần mềm:  

 

 Phần mềm quản lý chấm công cho văn phòng năm 2011 

 Phần mềm nhập dữ liệu HIV/AIDS trên Windows FHI 2010 

 Phần mềm quản lý điều trị điều trị Methadone cấp tỉnh - FHI 2012 

 Ứng dụng sổ y bạ điện tử cho Đại Kim Clinic - 2013 

 Ứng dụng phần mềm AUTO PAYSLIP tự động quá trình gửi phiếu trả lương 2014-2020 – đã sử 

dụng cho nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước 

 Phần mềm quản lý và thông báo tự động các hoạt động máy chủ từ xa – 2012 – 2016 

 Phần mềm quản lý 40,000 bệnh nhân nhiễm HIV, và 80,000 bệnh nhân điều trị cai nghiện trên toàn 

quốc trên PC và máy tính bảng cho Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương – 2015 - 2017 

 Xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu và phần mềm Call center trung tâm xã hội tỉnh Thái Nguyên – 

2015 

 Xây dựng và triển khai công cụ HTC e-Log tại các cơ sở xét nghiệm HIV do dự án hỗ trợ để chuẩn 

hóa, tiến hành và cải thiện chất lượng việc thu thập và báo cáo số liệu về dịch vụ Tư vấn Xét 

nghiệm HIV (TVXN HIV) – FHI 2017-2020 

 Và Nhiều ứng dụng website khác ... 

 

 

 

LIÊN HỆ:  

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ 

P1611, 18T1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 84-24-6251 0292; Hotline: 0869 600 425 

 

Văn phòng đại diện                                        

17 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội                         

Tel: 84-24-3984 3288                                         

 

Website: https://smallnet.com.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/smallnet.tech 

E-mail: Support@smallnet.com.vn 
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