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Complete software , hardware, cloud solutions designed to meet all of your IT objectives
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Tổng quan
Khởi đầu vào năm 2010, trụ sở tại Tp Hồ Chí Minh. PACISOFT đóng vai trò nhà cung cấp các giải pháp và sản phẩm CNTT cho khách
hàng tại khu vực miền Nam và mở rộng đến Đà Nẵng, Hà Nội và các khu vực lân cận cùng với khả năng phục vụ đến các tỉnh, thành
phố lớn khác trên khắp Việt Nam.
PACISOFT giúp đơn giản hoá công nghệ thông tin và hạ tầng hệ thống bằng cách cung cấp giải pháp trọn gói end-to-end tới khách
hàng đầu cuối và đóng vai trò như một điểm liên lạc cho các giải pháp CNTT.
Hiện tại PACISOFT là tổ hợp các bộ phận phân phối, thương mại và triển khai các giải pháp CNTT về phần cứng, phần mềm, đám
mây, dịch vụ và nội dung số. Chúng tôi đã có vị thế vững chắc trên thị trường thông qua việc đầu tư bài bản, tạo sự tin cậy và mối
quan hệ hợp tác với nhiều đối tác công nghệ trong nước và nước ngoài. PACISOFT là đối tác cấp cao trong việc phân phối, tổng đại
lý (Master Dealer), cấp phép bản quyền và triển khai các giải pháp phần mềm của các hãng phần mềm lớn tại Việt Nam trong nhóm
ngành Đồ họa- thiết kế (CAD/CAM/3D Software);Hệ điều hành (hệ thống); Điện toán đám mây; Tiện Ích; Ứng dụng văn phòng; Đa
Phương tiện. Cung cấp thiết bị CNTT, Máy chủ và Workstation; Đào tạo phần mềm.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, PACISOFT đã đầu tư và mở rộng phân phối & kinh doanh sang các ngành công nghiệp
CAD/CAM/CAE-3D/CNC bao gồm kiến trúc, công trình dân dụng, cơ khí và sản xuất, chế tạo, khuôn mẫu ,trong số đó, PACISOFT
cũng cung cấp các sản phẩm chuyên nghiệp & dịch vụ cho người sử dụng CAD địa phương nhiều nhất.
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Adobe Authorized Partner

PTC Value Added Reseller

WPS Office Distributor

Microsoft Licensing
Solutions Partner

ZWCAD Distributor

Trimble Authorized Reseller
Chaosgroup Official Partner

Winrar Distributor

Microsoft Cloud
Solution Provider

Nitro Authorized

Keyshot Distributor
Lumion Authorized

Corel Offical Partner
Magix Cinema Partner

Investintech Authorized

Minitab Authorized

Materialise Partner

Siemens Partner

Symantec Silver Corporate

Rhinoceros Partner

Veritas Silver Partner

Cybermetrics Authorized

Solidworks Partner

iGrafx Partner

Mcafee Authorized

Autodesk Partner

Delcam Partner

Retrospect Authorized

Partner

Bitdefender Authorized

Eset Gold Partner

Kerio Offical Partner

ỦY QUYỀN TỪ CÁC NHÃN HÀNG IT VÀ NHIỀU HƠN NỮA
Acronis
AirWatch Elite
CA LAR Partner
Checkpoint
Citrix

Google
RealVNC
Teamviewer
Wilcom
Magic

Parallels Authorized
Quak
ABBYY
Altn Mdaemon
IP Guard

SAP2000
Etabs
Form Z
Vue xStream
Sunrise Pipenet
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ANY IT HARDWARE DEVICES
Các thiết bị CNTT là công cụ nền tảng vững chắc nhằm xây dựng hệ thống thông tin và hạ tầng công nghệ. PACISOFT
có sẵn các sản phẩm cùng các giải pháp và dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng sự lựa chọn tổng thể và hoàn thiện
hạ tầng CNTT với tiêu chuẩn hiện đại.
Nhóm sản phẩm và thiết bị: Desktop PC, Laptop, Server, Workstation, Networks, Storage, Security, Printer, Fax,
Computer Accessories, 3D Printing

CÁC MỐI QUAN HỆ
VỚI NHÀ SAN XUẤT
OVER

50+

PARTNERS

VÀ PHÂN PHỐI ĐỂ
ĐẢM BẢO CÁC THIẾT
BỊ LUÔN CÓ SẴN
CHO VIỆC XÂY DỰNG
HẠ TẦNG CNTT CỦA

Trên tiêu chuẩn của
bạn, hoặc tiêu chuẩn
mở. Chúng tôi dùng các
mối quan hệ
công
nghiệp để tạo ra các giải
pháp tối ưu cho các yêu
cầu cụ thể của bạn

KEY SOLUTION PARTNERS
ACER ASUS APPLE APC BROTHER DELL
EPSON HP IBM OMEGA KINGSTON
LENOVO LG PLATRONICS SAMSUNG
FORTINET TOSHIBA XEROX UNITY 3D
RADWARE RIVERBED NIMBERSTORAE
SOPHOS LOGITECH

BẠN

ANY CLASS OF SOFTWARE
Từ các sản phẩm hệ thống điều hành kinh doanh thông minh, ảo hóa , bảo mật, và CAD / CAM để sản xuất, ứng dụng
văn phòng. PACISOFT có thể cung cấp các phần mềm và hỗ trợ để giúp doanh nghiệp bạn tổ chức hiệu quả, nâng cao
hiệu suất, chất lượng sản phẩm và thiết kế hữu hiệu, an tâm phát triển kinh doanh.
Tại PACISOFT, chuyên viên phần mềm giúp bạn đánh giá và quản lý toàn bộ danh mục giấy phép phần mềm của bạn.
Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ chọn chương trình cấp phép phần mềm với chi phí-hiệu quả nhất, và thực hiện hợp đồng
nếu thuê bao theo năm. Trên cơ sở giấy phép, đội ngũ chúng tôi sẽ luôn theo dõi, cập nhật những thông tin mới và
nâng cấp. Các chuyên viên cũng giúp bạn lên kế hoạch ngân sách để trang bị theo quý, năm.
Nhóm sản phẩm và thiết bị: Hệ thống ; Văn phòng; An ninh- Bảo mật ; CAD/CAM/CAE/3D-CNC, Đồ họa- thiết kế ; Máy
chủ; Truyền thông- Giải trí – Đa phương tiện ; Đám mây

MỐI QUAN HỆ TRỰC
TIẾP VỚI NHÀ SẢN
XUẤT SẼ MANG ĐẾN
CHO BẠN LỢI ÍCH VỀ
SẢN PHẨM,CHI PHÍ,
ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ
TỪ CHÚNG TÔI.

Chúng tôi cung cấp trọn
gói các sản phẩm-giải
pháp end-to-end tới
khách hàng cuối. Đảm
bảo sự lựa chọn, sử
dụng & vận hành công
nghệ tốt nhất với nhu
cầu của bạn

KEY SOLUTION PARTNERS
ADOBE AUTODESK ARC COREL BKAV
BITDEFENDER ESET ETABS MCAFEE
MICROSOFT IBM MINITAB MATERIALISE
INVESINTECH FOXIREADER KEYSHOT
KERIO NITRO VRAY SKETCHUP PTC WPS
OFFICE
ZWCAD
SOLIDWORKS
TEAMVIEWER REALVNC GOOGLE
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COMPREHENSIVE CLOUD SERVICES
Công nghệ điện toán đám mây là một sự kết hợp mạnh mẽ của máy tính, mạng, lưu trữ, giải pháp quản lý, và các
ứng dụng kinh doanh
Đội ngũ PACISOFT Cloud Solution cung cấp một loạt các tùy chỉnh và các giải pháp đóng gói tập trung vào việc nhắn
tin, hợp tác, bảo vệ dữ liệu, cơ sở hạ tầng, các công cụ CNTT và private clouds. Chúng tôi giúp bạn hiểu được những
đặc điểm quan trọng và lợi ích của giải pháp Cloud phù hợp với hạ tầng. Môi trường Ảo hóa cũng tạo ra các cơ hội
trong việc tính toán các nguồn lực đầu tư CNTT, nâng cao tính sẵn sàng, bảo mật, an ninh và tiện ích, giảm chi phí.
Nhóm danh mục: INFRASTRUCTURE AND BUSINESS CONTINUITY; SECURITY; EMAIL AND UNIFIED COMMUNICATIONS;
APPLICATIONS IN THE CLOUD
CỘNG

TÁC

PACISOFT

ĐỂ

VỚI
TẬN

DỤNG HIỆU QUẢ CHI

OVER

PHÍ, KHẢ NĂNG MỞ

20+

RỘNG VÀ TÍNH LINH

PARTNERS

HOẠT CỦA CÁC GIẢI
PHÁP

ĐIỆN

TOÁN

ĐÁM MÂY

PACISOFT thiết kế giải
pháp ảo hóa và đám
mây với các nhà sản
xuất hàng đầu trong
ngành công nghiệp
phần mềm. Bao gồm
các cách thức Public
Cloud – Private Cloud –
Hybrid Cloud

KEY SOLUTION PARTNERS
ADOBE BOX MICROSOFT SYMANTEC
CLOUD VMWARE MCAFEE SOPHOS
INFRASCALE ACRONIS DROPBOX

EMPOWERING BUSINESS WITHOUT BOUNDARIES
PACISOFT có thể giúp tổ chức của bạn lên một tầm cao mới với các giải pháp cho ngành ngành công nghiệp phù
hợp với những thách thức riêng biệt của bạn: Viễn thông, Truyền thông & Giải trí, thiết bị gốc, sản xuất, bán lẻ, phát
triển web, Dịch vụ tài chính, EDU, GOV, sức khỏe, Năng lượng.
Giải pháp và dịch vụ CNTT của chúng tôi: Bảo mật và An ninh; Truyền thông doanh nghiệp (Skype for Business); Cộng
tác và ảo hóa; Đám mây & SaaS; Quản lý tài sản (SAM & Itam); Lưu trữ và phục hồi; Triển khai các máy chủ và máy tính
để bàn; 3D , AEC / BIM, CAD / CAM mô phỏng, Digital Prototyping , Thiết kế, Truyền thông , Giáo dục, Văn phòng.
ĐÁM MÂY, DỮ LIỆU
LỚN, ỨNG DỤNG DI
ĐỘNG, VÀ CÁC XU
HƯỚNG

MỚI

NỔI

KHÁC NHƯ TRUNG
TÂM

DỮ

THÁCH

LIỆU

THỨC

DOANH NGHIỆP

LÀ
VỚI

Chúng tôi thúc đẩy các
kết quả kinh doanh tích
cực thông qua các giải
pháp sáng tạo với công
nghệ từ các đối tác và
dịch vụ đặc biệt từ đội
ngũ bán hàng được
chứng nhận, kỹ sư tin
học, cơ khí và các
chuyên gia

KEY SOLUTION PARTNERS
ACRONIS BUFFALO DELL EMC FALCON
HP IBM NETAPP QUANTUM SEAGATE
VEEAM CA TECHNOLOGIES CISCO
FORTINET KASPERSKY LAB SOPHOS
SYMANTEC TREN MICRO WATCHGUARD
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QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP
Các công việc được công ty quản lý theo quy trình chuẩn mang lại hiệu quả từ các bộ phận , cấp độcao ở các công đoạn : khảo sát,
tư vấn, thiết kế, bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hậu mãi sau bán hàng.

START

Các yêu cầu từ Đại diện KH

Dừng dự án

Xác lập phạm vi, địa điểm triển khai

Xác lập Đại diện KH

Tiếp nhận yêu cầu
Đáp ứng

Khảo sát hệ thống
Xử lý các sự cố

Ghi log các công việc

Tư vấn SP, Giải pháp

Thực thi

Lập kế hoạch

Báo cáo Đại diện KH
Báo cáo kết quả

END

Liên hệ với chúng tôi để nhận nhiều giá trị hơn
Những mối quan hệ trực tiếp với các đối tác Phần cứng, Phần mềm là điều quan trọng để mang đến cho bạn sự lựa chọn và
tính sẵn sàng với giả cả cạnh tranh- hợp lý. Các công cụ quản lý hiện đại, chuyên viên được đào tạo luôn sẵn sàng giúp bạn
đánh giá, tiếp nhận yêu cầu, triển khai và quản lý tài sản phần mềm, bảo trì thiết bị. PACISOFT cũng giúp cho tài sản phần mềm
doanh nghiệp của bạn luôn được làm mới, nâng cấp, thay đổi giấy phép hoặc cải thiện hạ tầng, trang thiết bị.
Hợp tác với PACISOFT để tối đa hóa giá trị của hệ thống CNTT, tài sản phần mềm và có các kế hoạch chiến lược liên tục.

Đối với tất cả các yêu cầu chung, xin vui lòng liên hệ
sales@pacisoft.com | Tel: 848 36 100 816 | Fax: 848 38 478 675
Ho Chi Minh Office 1

Ho Chi Minh Office 2

Ha Noi Office 3

#163 Nguyen Van Troi, Ward 11

ITP/Software Center, National University

#105 Lang Ha St,

Phu Nhuan Dist, HCMC

Linh Trung, Thu Duc Dist, HCMC

Dong Da Dist, HNC
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