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       V i ệ t  POS thuộc  V iệ t  Đức  Tr í  

G ro u p .  Ra  đờ i  và o  ngày  01/10/2010  

t ro ng  th ờ i  kỳ  hộ i  nhậ p  công  nghệ  tạ i  

V i ệ t   Nam .  Sự  cạ nh  t ra nh  khốc  l i ệ t  

củ a  th ị  t rường  vừa  là  thá ch  thức  vừa  

l à  cơ  h ộ i  đ ể  doa nh  ngh iệp  chúng  tô i  

th ay  đổ i  và  phá t  t r i ển  từng  g iờ .  V iệ t  

POS đã  chọn  cho  mình  con  đường  đ i  

r i êng  –  đặ t  chấ t  lượng  và  uy  t ín  l ên  

h àng  đầu ,  chú  t rọng  tớ i  những  g iả i  

p h áp  h i ện  đạ i ,  á p  dụng  công  nghệ  

cao  để  tạo  ra  sả n  phẩ m tố t  nhất .  

V ie t  POS -  a  subs id ia r y  corpora t ion  o f  

V ie t  Duc  Tr i  Corpora te  Group  -  was  

founded  on  November  01st  2020  

th roughout  the  techno logy  in tegra t ion  

per iod  in  V ie tnam.  However,  the  f ie rce  

compet i t ion  o f  the  cur rent  market  has  

become cha l lenges  as  we l l  as  the  

chance  fo r  us  to  make  the  cont inuous  

p rogress  to  se t  our  footho ld  in  the  

market .  We  choose  our  own  way  to  bu i ld  

our  reputa t ion  in  the  bus iness  by  put t ing  

the  p roducts ’  qua l i t y  and  p res t ige  as  our  

top  p r io r i t y.  There fore ,  we  app ly  modern  

techno logy  as  we l l  as  so lu t ions  fo r  c re -

a t ing  the  best  p roducts .
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03   Lời mở đầu
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GIẢI PHÁP VIỆT POS CUNG CẤP

04  Giải pháp Việt POS cung cấp
VIETPOS’S SOLUTIONS
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GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ POS
 POS System

GIẢI PHÁP THIẾT BỊ 
BARCODE

BARCODE solution

GIẢI PHÁP AN NINH
SIÊU THỊ

Supermarket security solution

GIẢI PHÁP KỆ KHO HÀNG 
- KỆ TRƯNG BÀY SIÊU THỊ

CHẤM CÔNG
KIỂM SOÁT

SẢN XUẤT DECAL 
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GIẢI PHÁP
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Warehouse racks solution
Supermarket shelves

TnA (Time and Attendance) –
 Controlling system

Decal and label manufacturing

Surveillance solution

HRM Software solution

Warehouse racking 
system solution 

RFID solution

VIETPOS’S SOLUTIONS



05   Phần mềm quản lý
 POS System
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GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ POS
Giải pháp 

phần mềm Việt POS 

Cloud được thiết kế trên nền 

tảng hiện đại Microsoft, chạy trên đa thiết 

bị. Tính năng phong phú, giao diện đơn giản 

dễ sử dụng. Custom tính năng cho từng mô 

hình cụ thể. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh 

nghiệm, triển khai thực hiện nhiều dự án 

cho các mô hình bán lẻ, chuỗi cửa hàng 

F&B trên toàn quốc...

Viet POS Cloud software solution was de-

signed based on the modern Microsoft plat-

form with multi functions and user-friendly 

interface. With the experienced consultant, 

those have worked in different projects in-

cluding retail stores, F&B chain stores nation-

wide, we proudly provide our custom func-

tion system which is definitely suitable for our 

ÁP DỤNG CHO CÁC LĨNH VỰC

F&B BÁN LẺ CHUỖI CỬA HÀNG

- Cafe - Nhà hàng

- Bar - Vũ trường

- Karaoke - Bida

- Khách sạn

- Trà sữa

-  Siêu Thị - Shop thời trang

- Cửa hàng bán lẻ

- Nhà sách - Nội thất

- Spa - Massage

- Điện máy - Nhà thuốc

- Mỹ phẩm - mẹ và bé

- Chuỗi ngành F&B

- Chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Quản lý doanh nghiệp

Applicable fields

Café – Restaurant

Bar – Pub

Karaoke – billiard club

Hotel

Mild tea shop

Supermarket – Cloth boutique

Retail store

Book shop – Furniture market

Spa – Massage

Electronics supermarket – Pharmacy

Cosmetics store – Mom & baby shop

F&B chain stores

Retail chain stores

Enterprise management

 POS System



Việt POS tư vấn và cung cấp trọn gói thiết bị mã vạch mã số cho siêu thị, các 

chuỗi cửa hàng bán lẻ, shop thời trang, các doanh nghiệp... Giải pháp mã vạch 

mã số giúp việc quản lý hàng hóa, kiểm kê kho dễ dàng hơn, tránh thất thoát tiền 

bạc, nâng cao hiệu quả, năng suất trong bán hàng. Chúng tôi chuyên phân 

phối các sản phẩm chất lượng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế 

giới: Zebra, Honeywell, Xprinter, Opticon, Zpos...

Viet POS offers the full Barcode Inventory system for supermarket, retail chain 

stores, clothes boutique, enterprises…. This solution supports effectively in invento-

ry management avoiding money loss and improving sale management and sale 

productivity. We are proud to be the supplier for famous brands in the world such as Zebra, Honeywell, 

Xprinter, Opticon, Zpos….

GIẢI PHÁP 

THIẾT BỊ 

BARCODE

MÁY POS BÁN HÀNG

MÁY QUÉT MÃ VẠCH

MÁY IN HÓA ĐƠN

MÁY IN MÃ VẠCH

MÁY KIỂM KHO

VẬT TƯ NGÀNH SIÊU THỊ

CÂN ĐIỆN TỬ

BARCODE

SOLUTION

www.vietpos.vn

06   Thiết bị Barcode
Barcode solution

POS machine for retail outlet

Barcode scanner

Invoice printer

Barcode label printer

Inventory device

Electronic scale

Other devices 
& equipment for supermarket



Supermarket
security solution
Viet POS always aims to bring out customer the best super-
market security solution with the most competitive price. We 
are the professional company for consulting, providing and 
installing security sensor gates such as AM, RF for fashion retail 
chain stores (Sixdo, Yody) or cosmetic retail chain stores 
(Waston, Beauty World, TTTM AEON, Danang’s Sun World Asia 
Park…) We offer products from famous brands such as: Senso-
matic, Checkpoint, …

GIẢI PHÁP 
AN NINH SIÊU THỊ

www.vietpos.vn

Cổng từ RFID

Cổng từ AM

Cổng từ RF

GIẢI PHÁP BAO GỒM

07   An ninh siêu thị
Supermarket security solution
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Tem từ cứng

Tem từ mềm

Vật tư phụ kiện

Cổng từ EM
MÔ HÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ

THƯ VIỆNCỬA HÀNG MỸ PHẨM

SHOP THỜI TRANG

Việt POS luôn hướng tới mục tiêu cung cấp cho khách hàng những giải 
pháp an ninh siêu thị giá tốt nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi 
chuyên tư vấn, cung cấp và lắp đặt các loại cổng từ AM, RF cho các chuỗi 
cửa hàng thời trang Sixdo, Yody, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Waston, Beauty 
World, TTTM AEON, Công viên Châu Á Đà Nẵng… Các thương hiệu Việt POS 
phân phối: Sensomatic, Checkpoint...

 Applicable fields:

Shopping Mall Cosmetic store Library

Cellphone store Retail store Clother boutique

Solutions including

RFID gate reader

AM sensor gate

RF sensor gate

EM sensor gate

Hard Magnetic stamp

Soft Magnetic stamp

Other related equipment
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Việt POS là một trong những đơn vị hàng đầu tại 

Việt Nam đầu tư quy mô sản xuất kệ kho hàng 

chuyên nghiệp. Với thế mạnh về máy móc và 

nguồn nhân lực vững mạnh, Việt POS luôn sẵn sàng 

thiết kế, thi công, lắp đặt các loại kệ kho, thiết bị 

kho xưởng theo nhu cầu của khách hàng. Hiện 

công ty chúng tôi có nhiều sản phẩm kệ kho cho 

quý khách nhiều lựa chọn đa dạng.

Viet POS is one of the well-known companies in 

Vietnam providing professional warehouse storage 

solutions. Viet POS, with modern machinery, skillful 

staffs and diverse options, we are confident in 

providing design, construction and installation 

warehouse solutions which meet our customer 

demands.

CÁC GIẢI PHÁP KỆ KHO HÀNG

1
2
3
4

KỆ KHO HÀNG 
TỰ ĐỘNG AS/RS

KỆ KHO HÀNG
 BÁN TỰ ĐỘNG

KỆ KHO HÀNG
PALLET

KỆ TRUNG TẢI
KỆ V LỖ

08   Kệ kho hàng
Warehouse Racks solution

Warehouse Racks solution

Solutions for warehouse racking system

Automated storage
and retrieval systems (AS/RS)

Automated racking system

Pallet racking system

Medium Duty
Racking system
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GIẢI PHÁP

KỆ LƯỚI KỆ TÔN LỖ

KỆ 
XUẤT KHẨU

KỆ
QUẢNG CÁO

KỆ 
KẾT HỢP GỖ

KỆ
THEO YÊU CẦU

Bên cạnh phân phối kệ kho hàng, chúng tôi còn tập trung phát triển, sản xuất kệ siêu thị trên toàn quốc. Kệ siêu thị được 

sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn Châu Âu, nguyên vật liệu được lựa chọn cẩn thận, là loại sắt thép tốt 

nhất. Lựa chọn Việt POS là đơn vị lắp đặt, quý khách hàng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bảo hành lên đến 5 năm, vận 

chuyển và lắp đặt miễn phí.

Besides offering warehouse racking solution, we also focus on developing supermarket shelves. Our shelves are produced 

with European standard from the careful selected materials which is the best steel in the current market. When choosing Viet 

POS as your partner, you also receive other attractive offers such as 5-year warranty, free transportation and installation.

09   Kệ siêu thị
Supermarket shelves IETPOS.VN

GIAÛI PHAÙP QUAÛN LYÙ

Supermarket 
shelves

GRID STEEL SHELF

EXPORTED SHELF

CUSTOMIZED
SHELF

WOODEN DISPLAY
SHELVES
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GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT

CHẤM CÔNG VÂN TAY

KIỂM SOÁT RA VÀO

BARIER TỰ ĐỘNG

CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Kiểm soát chấm công bao gồm các thiết bị chấm công vân tay, 

kiểm soát ra vào, barier tự động, chấm công khuôn mặt,... giúp 

doanh nghiệp quản lý nhân viên một cách khoa học và hiệu quả. 

Hệ thống chấm công được ứng dụng rộng rãi từ các mô hình kinh 

doanh nhỏ đến các mô hình công nghiệp lớn nhằm quản lý nhân 

sự chặt chẽ và tiết kiệm chi phí nhân công

TnA – Control Solution including Fingerprint Recognition Atten-

dance, In-Out Control, Automated barrier, Face Recognition Atten-

dance supports enterprises in Human Force Management effec-

tively. This Control system is applied widely from small to big enter-

prises in order to achieve the firm management and save labor 

force.

10   Chấm công - Kiểm soát
TnA (Time and Attendance) IETPOS.VN

TnA (Time and Attendance) – Controlling system

Fingerprint recognition Attendance

In-Out Control

Automated barrier

Face Recognition Attendance



SELECTIVE PALLET RACK

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit fusce, 
tortor magnis gravida nostra lacus nulla imperdiet.

www.vietpos.vn

SẢN XUẤT 
DECAL TEM NHÃN

www.vietpos.vn

 TEM NHÃN CÔNG NGHIỆP

TEM PHỔ THÔNG

 TEM YÊU CẦU

TEM MÀU

RUY BĂNG BARCODE

Việt POS là nhà sản xuất và phấn phối decal tem 

nhãn chất lượng  trên toàn quốc. Với đội ngũ nhân 

viên giàu kinh nghiệm, có trình độ cao cùng với các 

thiết bị máy móc hiện đại, công suất lớn, chúng tôi 

sản xuất đa dạng các loại decal tem nhãn phục vụ 

các ngành như: y tế, vật tư công nghiệp, may mặc, 

điện tử, nội thất... 

Viet POS is one of the quality manufacturers and dis-

tributors decal and label in Vietnam. The skillful work-

ers combined with modern and high capacity ma-

chinery allow us to produce a wide range of decals 

and labels serving for different industries such as: 

medical, manufacturing, garment, electronics, furni-

ture,…

CÁC LOẠI TEM NHÃN
VIỆT POS SẢN XUẤT

11   Sản xuất Decal tem nhãn

Decal and label manufacturing

Viet POS products:

Industrial decals and labels

Standard decals and labels

Customized decals and labels

Color printed decals and labels

Barcode tape labels

Decal and label manufacturing
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GIẢI PHÁP AN NINH GIÁM SÁT

01
02

03
04

05
06

07

CAMERA QUAN SÁT

CỔNG DÒ KIM LOẠI

MÁY SOI HÀNG HÓA

CAMERA THÂN NHIỆT

CAMERA AI

GIẢI PHÁP
CHỐNG TRỘM

MÁY SOI HÀNH LÝ XRAY

12   An ninh giám sát

Việt POS là đơn vị chuyên phân phối và lắp đặt 
thiết bị an ninh giám sát chất lượng. Là nhà phân 
phối chính thức của các thương hiệu lớn như: 
Hikvision, Dahua, Samsung, Sony... Luôn mang 
đến những chương trình khuyến mãi, chiết khấu 
tốt cho quý khách hàng. Chế độ bảo hành tốt, 
lắp đặt nhanh chóng, hiệu quả.

Viet POS is the professional distributor and installer 

of quality surveillance system in Vietnam. We are 

the official distributor of big brands such as: 

Hikvision, Dahua, Samsung, Sony… Therefore, we 

always have good promotions and discount for

our customers with good warranty, quick 

and efficient installation.

Surveillance solution

Security camera

Metal detector gate

Security sensor gate

Infrared camera 
temperature scanner

AI camera

X-ray baggage
scanner

Anti-thief solution

Surveillance solution
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GIẢI PHÁP
PHẦN MỀM

HRM
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Phần mềm HRM của Việt POS là ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp quản lý nhân 

sự toàn diện, chuyên nghiệp, từ xây dựng Cơ cấu tổ chức, Quản lý hồ sơ nhân sự, Chấm 

công, Tính lương, quản lý BHYT, BHXH, Thuế TNCN, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá nhân sự 

qua chỉ số KPIs… Các thông tin về nhân sự được thể hiện cụ thể qua các báo cáo cụ thể hỗ 

trợ bộ phận HR và chủ doanh nghiệp có những chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Khi sử 

dụng giải pháp phần mềm HRM của Việt POS, bạn có thể yêu cầu tùy chỉnh hoặc thêm chức 

năng , đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Viet POS HRM software is the comprehensive and professional application supporting in Human resource 

management in enterprises from organizing the operation to managing the organization (including em-

ployee/candidate profile management, TnA, salary, Health and social insurance management, recruitment, 

training, employee’s evaluation through KPIs….) All the statistics will be showed clearly through exported report 

from the system which helps employer to have an overview about their organization and implement the suitable 

business strategy. Viet POS HRM software is the customized software and we have the well-trained technician, 

those will support you when needed.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HRM

www.vietpos.vn

13   Phần mềm HRM
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REC
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HRM Software solution 

HRM Software
solution

HRM Software solution 
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GIẢI PHÁP HỆ THỐNG KHO14   Giải pháp hệ thống kho

Là nhà cung cấp giải pháp hệ thống kho 

hiện đại, Việt POS đã không ngừng đổi 

mới về công nghệ và giải pháp,để có thể 

cạnh tranh với các doanh nghiệp trong 

và cả ngoài nước . Sử dụng công nghệ 

RFID, kết nối đa thiết bị giúp tổ chức, sắp 

xếp và giám sát kho hàng. Với đội ngũ 

tâm huyết và am hiểu sâu sắc về ngành 

nghề giúp khách hàng có thể nâng cao 

được hiệu quả vận hành và cải thiện rõ 

rệt chất lượng dịch vụ. 

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

Máy in  Barcode & RFID

Phần mềm thiết bị mạng quản lý MSP

Ứng dụng kiểm kê trên IPAD

Tai nghe + mic không dây

Mobile computer với RFID

Mobile computer kết nối WAN&GPS

Thiết bị quản lý gắn trên xe nâng

Mobile Printer & phụ kiện

Cổng kết nối ra/vào

Thẻ hoặc tem nhãn Pallet

Warehouse racking system solution 

Being one of the modern warehouse solution suppliers, Viet POS makes continuous efforts in renovating

 our technology as well as solution to compete with domestic and foreign enterprises. We applied RFID 

technology in our product connecting multi devices helping user organizing and monitoring their warehouse 

effectively. Our enthusiastic and well-trained technician are always willing to assist our customer for improving 

operating efficiency.

Barcode & RFID printer

MSP management software

Inventory application on Ipad

Wireless earphone & micro

Handheld RFID mobile computer

Handheld mobile computer 
connected WAN&GPS

Forklift fleet management device

Handheld mobile printer 
and accessories

Input – Output connector

Pallet’s tag or stamp

Warehouse racking system solution 
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6

7
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ÁP DỤNG CHO CÁC MÔ HÌNH

QUẢN LÝ BÃI ĐỔ XE QUẢN LÝ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

QUẢN LÝ KHO HÀNG VẬN CHUYỂN QUẢN LÝ  BÁN LẺ

QUẢN LÝ TÀI SẢN QUẢN LÝ TÀI LIỆU

QUẢN LÝ NGÂN HÀNG QUẢN LÝ KHU DU LỊCH

Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, hiện đại và tiên tiến nhất nhất cho khách hàng, Việt POS 

tiếp tục phát triển giải pháp công nghệ RFID cho phép doanh nghiệp giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.  

Chúng tôi tập trung phát triển nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm giúp tạo ra những giải pháp hiện 

đại, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Giải pháp RFID được áp dụng trong việc quản lý tài sản, ngân hàng, khu 

du lịch, kho hàng vận hành, bãi đổ xe...

With the mission bringing the best products and services to our customer, Viet POS continues to develop RFID technology 

allowing enterprises to monitor and to manage their business effectively. We concentrate on training our staffs for creat-

ing and developing advanced solutions to enhance customer’s experience. RFID solution is applied widely in asset man-

agement, banking, tourism, operating warehouse, parking lot.

   

GIẢI PHÁP RFID

15   Giải pháp RFID

RFID solution

Applicable fields

Parking lot

Warehouse management

Asset management

Banking management

Manufacturing factory

Retail management

Document management

Tourism management

RFID solution
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GIỚI THIỆU
Introduce

Việt POS là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực: phân phối và 

lắp đặt thiết bị an ninh, giám sát; thiết bị barcode; chấm công kiểm 

soát; kệ kho hàng; kệ siêu thị; phần mềm quản lý bán hàng... Với các chuyên 

gia hàng đầu cùng với quy trình làm việc khép kín, chúng tôi luôn mang đến 

những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp nhằm hài lòng khách hàng. 

Trong giai đoạn sắp tới, Việt POS mong muốn phát triển, mở rộng thêm nhiều quy mô, lĩnh 

vực để phục vụ đa dạng khách hàng, ngành hàng khác nhau. Đây là cơ hội cũng như thách 

thức, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ Việt POS sẽ làm được.

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Viet POS is a diversified company: We distribute and install surveillance devices, barcode devices, TnA system, warehouse 

racking system, supermarket shelves, sale management software…  With the leading specialist working in closed working 

process, we commit to bringing the best products and professional services in order to satisfy our customers. In the 

coming period, we are eager to develop our ability as well as diversify our business to other fields. This is considered as our 

challenge but we do believe that we will achieve it.

It is our pleasure and honor to serve our valued customer!

16   Giới thiệu
Introduce

IETPOS.VN
GIAÛI PHAÙP QUAÛN LYÙ



TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

VISION

MISSION
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Việt POS đang định hướng phát triển thành một tập đoàn Công nghệ - Công 
nghiệp - Dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Không ngừng nỗ lực đổi mới, kiến tạo một 
hệ sinh thái với các sản phẩm - dịch vụ đa dạng và chất lượng. 

Đối với khách hàng: Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và 
dịch vụ tốt nhất.
Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền 
vững.
Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, 
năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực 
vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công 
dân và niềm tự hào dân tộc.

Viet POS is aiming to become a leading Technology – Industry – Service Corporation 
in Vietnam. We are making continuous efforts for renovating and creating new 
products as well as our service to bring the customer the best experience when 
choosing us. 

To our Customer: commitment to bring the best products and services
To our partner: commitment to build partnership based on trustworthy, loyalty and 
shared benefits
To our staffs: commitment to offer the friendly, professional and active working 
environment promoting creativity and motivation to maximize staffs’ potentials
To society: commitment to balance between the enterprise’s and society’s benefit; 
contribute positively to the community’s activities; demonstrate the spirit of civic 
responsibility and national pride



GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES
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TÍN - TÂM - TẦM
18   Giá trị cốt lõi

Core values

IETPOS.VN
GIAÛI PHAÙP QUAÛN LYÙ

- TÍN
Việt POS luôn giữ chữ Tín với khách hàng và 

đối tác, như bảo vệ danh dự của chính mình; 
Chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết 

mình để đảm bảo mọi thứ đúng như cam kết.
- TÂM

Việt POS đặt chữ Tâm lên làm nền tảng; Tuân thủ pháp 
luật và duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

- TẦM
Xây dựng Việt POS thành Tập đoàn lớn mạnh, khẳng định vị 

thế và tầm cỡ ở trong nước cũng như các khu vực lân cận. 

- TRUST: 
Viet POS always try to fulfill our commitment to our customer 

and partner as we are protecting our reputation. When re-
ceive any project we promise to complete it as committed.

- ETHICS: 
Viet POS encouraging our staffs must be held a high 

degree of ethical standards and be mindful of laws 
and regulations. At here, we put out customer as the 

central.
- AMBITION: 

We are aiming to build Viet POS as a strong 
company; affirm our position in domestic 

market as well as neighboring countries. 



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
DEVELOPMENT STRATEGY
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Việt POS hướng đến sự chuyên nghiệp hóa trong mọi lĩnh vực, tạo ra những sản 
phẩm chất lượng, mang tính chất đột phá. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho 
nhân sự, tạo nền tảng văn hóa công ty vững chắc.
Những sản phẩm do Việt POS tạo ra được sản xuất trên nền tảng công nghệ hiện 
đại nhất thế giới kết hợp với khả năng sáng tạo của người Việt. Chính vì thế mọi 
sản phẩm đều đạt chất lượng chuẩn quốc tế với giá cả cạnh tranh.

Viet POS is pursuing in professionalization in all fields in order to create renovated 
products with good quality; improve professional skills for our staffs for the firm com-
pany’s foundation.
Viet POS RACK’s products and services are created in the combination of the 
world’s latest advanced technology and Vietnamese creation. As a result, we 
bring the most competitive price with international quality.

19   Chiến lược phát triển
Development Strategy



2010

2014

2017 - 2019

2015 - 2016

2020 - 2021

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
HISTORY OF DEVELOPMENT

Thành Lập Việt Đức Trí Group

Mở Rộng Vp Hà Nội - Đà Nẵng 

- Xây dựng nhà máy sản xuất kệ 
kho hàng và trưng bày
- 2016 - Nhập khẩu kệ kho hàng 
tự động hóa 

- Tăng vốn điều lệ, tái cấu trúc 
doanh nghiệp
- Tiếp tục phát triển sản phẩm 
chiến lược.

- Mở rộng văn phòng thành phố 
trọng điểm:
Khánh Hòa - Đồng Nai - Cần Thơ 
- Hải Phòng
- Lộ Trình mở rộng sản xuất nhà 
máy số 2

www.vietpos.vn
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History of development

Being one of the modern warehouse solution suppliers, Viet POS makes continuous efforts in renovating

 our technology as well as solution to compete with domestic and foreign enterprises. We applied RFID 

technology in our product connecting multi devices helping user organizing and monitoring their warehouse 

effectively. Our enthusiastic and well-trained technician are always willing to assist our customer for improving 

operating efficiency.

 Establish Viet Duc Tri Group

Expand office in Hanoi – Danang

Construct factory for manufacturing 
warehouse racks and exhibition shelves 
(display shelves)
2016: Import automated warehouse r
acking system

Continue to develop the current products
and business strategy 

Expend office at some major cities such as: 
Khanh Hoa – Dong Nai – Can Tho – Hai Phong
Plan to expand the 2nd manufacturing 
factory
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HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC
Board of Directors

BAN KIỂM SOÁT
Controlling Department

GĐ - CÔNG TY SẢN XUẤT
Director – Manufacturing 

company
GĐ - CÔNG TY THÀNH VIÊN

Director - subsidiary company

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vice Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vice Director

BAN ĐÀO TẠO
Training Department

P. MARKETING
Marketing Department 

GĐĐH VĂN PHÒNG
Chef Executive Officer

(CEO)

P. NHÂN SỰ
Human resouces

department

P. KỂM SOÁT NỘI BỘ
Internal control 

department

TRƯỞNG VP
Manager

P. KINH DOANH
Sales Department

P. KỸ THUẬT
Technical department

P. KẾ TOÁN
Accounting department

P. KỸ THUẬT
Technical department

P. TỔ CHỨC/ HÀNH CHÍNH/ KẾ TOÁN
HRM/Accountant

P.THIẾT KẾ
Design Department

GIÁM ĐỐC SX
Manufacturing Director

KHO HÀNG
Warehouse

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
KCS

TỔ CƠ KHÍ
Mechanical team

TỔ HÀN
Welding team

TỔ SƠN
Painting team

TỔ ĐÁNH GIÁ
Evaluation team

OPERATION ORGANIZATION CHART
SƠ ĐỒ BỘ MÁY VẬN HÀNH

www.vietpos.vn

21   Sơ đồ bộ máy vận hành
Operation organization chart



NGUỒN LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCES
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LAO ĐỘNG TAY NGHỀ

TIẾN SĨ

THẠC SĨ

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

60,8%
23,2%

6,4%

3,2%

6,4%

Để có thể phát triển doanh nghiệp một cách vững mạnh, đóng vai trò quan trọng nhất chính là 

nguồn nhân lực. Việt POS hội tụ những nhân tài từ khắp đất nước thông qua quá trình tuyển chọn khắt 

khe. Quan trọng nhất là quá trình đào tạo nguồn nhân lực, chúng tôi luôn phổ cập những thông tin 

quan trọng, mới nhất để cập nhật kịp thời trong quá trình làm việc. Việt POS tự hào khi có nguồn nhân 

lực lâu năm, lành nghề và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

The most significant factor contributing to build a strong organization is the human resource. Through 

the strict recruitment process, we have chosen skillful staffs from all over Vietnam. For us, 

the most important part is the training process, we always hold training courses to 

update the important information or latest technology for enhancing staff 

knowledge. Viet POS is always proud of our skillful, long-serving and 

devoted employees. 

22   Nguồn lực nhân sự
Human Resources

Skilled worker

Ph.D degree

Master degree

College degree

Bachelor degree



DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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MAJOR PROJECTS:

23   Dự án tiêu biểu
Major projects:



CƠ SỞ

HỒ CHÍ MINH
Diện tích: 
500 m2

QUY MÔ KHO

ĐÀ NẴNG
Diện tích: 
300 m2

www.vietpos.vn

IETPOS.VN
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

HÀ NỘI
Diện tích:
500 m2 

Để luôn đáp ứng nguồn hàng kịp thời, Việt POS đã mở rộng quy mô kho cả 3 miền. Là một nhà cung 

cấp giải pháp kệ kho hàng lớn, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của đầu tư hệ thống kho hàng. 

Kho hàng hiện đại, chất lượng giúp bảo quản hàng hóa một cách tốt nhất, tránh tình trạng hư hỏng 

trong quá trình xuất nhập hàng. Mang lại nhưng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất tới tay khách hàng

Viet POS has extended warehouse areas at 3 office branches in order to meet our customer 

demands. Being an experienced warehouse racking solution provider, we understand the important 

of the investment in warehouse management system. The more modern and proper your warehouse 

is, the better your goods are preserved. This also prevents the unexpected damage when loading 

and unloading goods in your warehouse. We do hope to bring the best products to our customers.

24   Quy mô kho

Warehouse areas

Office branches:
Acreage:

Warehouse areas
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ĐỐI TÁC
PARTNER

25   Đối tác
Partner



NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆPNhân viên tư vấn chuyên nghiệp Cam kết hàng chính hãng 100%

Bảo hành nhanh chóng Giá cả cạnh tranh

Hỗ trợ lắp đặt 24/7 Hệ thống vận chuyển toàn quốc

Professional consulting staff

VIỆT POS CAM KẾT
COMMITMENT

www.vietpos.vn

26   Việt POS cam kết
Commitment

100% authentic product

Quick and easy warranty policy Competitive price

24/7 installation support Nationwide delivery service



HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
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COMPANY ACTIVITIES
27   Hoạt động công ty

Company activities



VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG NHA TRANG

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG ĐỒNG NAI

Số 15, Ngõ 61, Giáp Nhị, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

159 Lê Đình Lý, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

28 Điện Biên Phủ - Nha Trang

Số 9, Hồ Văn Đại, KP 3, P Quang Vinh, TP Biên Hòa
12 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận,HCM

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG
OFFICE SYSTEM

12 Duy Tan Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
09 Ho Van Dai Street, Bien Hoa City, Dong Nai Province

28 Dien Bien Phu Street - Nha Trang City

159 Le Dinh Ly Street, Hai Chau District, Da Nang City

No 15, 61 Lane, Giap Nhi Street, Hoang Mai District, Ha Noi City

Hotline: 0935.49.83.84
Hotline: 0934777445

Hotline: 0796.700.777

Hotline: 0905.295.337

Hotline: 0936.936.626

www.vietpos.vn
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Office System


