
 

 

 

 

 

Kính gửi: Toàn thể quý doanh nghiệp và quý khách hàng. 

Lời đầu tiên Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ xin gởi lời chào, lời chúc sức khỏe đến 

toàn thể quý doanh nghiệp và quý khách hàng. 

 

Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ được sáng lập năm 2013 bởi những  kỹ sư CNTT đã 

có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty hàng đầu chuyên về sản xuất phần 

mềm, thiết kế website và làm giải pháp IT cho những doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Những kinh nghiệm đó là giá trị cốt lõi và là tài sản làm nên sự khác biệt của chúng tôi. 

Với số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ IT và phần mềm của chúng tôi hiện nay đã 

trên 35 tỉnh thành Việt Nam điều này đã thể hiện được chất lượng, sự chuyên nghiệp 

và uy tín của chúng tôi trong việc cung cấp phần mềm ứng dụng và giải pháp về CNTT. 

 

Với những kinh nghiệm cốt lõi và ưu thế vốn có, chúng tôi mong muốn sẽ trở thành 

thương hiệu uy tín và chuyên nghiệp trong việc cung cấp phần mềm ứng dụng và giải 

pháp về công nghệ thông tin cho quý doanh nghiệp. 

 

SẢN PHẨM PHẦN MỀM 

 Phần mềm quản lý hệ thống bán hàng Xăng Dầu Nhớt 

 Phần mềm quản lý bán hàng sỉ - lẻ cho nhà phân phối, đại  lý, cửa hàng, shop 

 Phần mềm quản lý dịch vụ - bảo dưỡng - sửa chữa - bán hàng xe gắn máy, ô tô 

 Phần mềm quản lý sửa chữa - bán hàng điện tử, điện máy 

 Phần mềm quản lý phòng khám, phòng mạch 

 Phần mềm quản lý Phòng Khám, Nhà Thuốc Thú Y 

 Phần mềm quản lý xe công trình (Khai thác đất, đá, cát) 

 Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất 

http://tinnghe.com/
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-ban-hang-xang-dau.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-ban-hang-si-le-cho-nha-phan-phoi.html
http://tinnghe.com/phan-mem-trung-tam-sua-chua-bao-hanh-xe.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-ban-hang-dien-tu-dien-may.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-phong-kham.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-phong-kham-nha-thuoc-thu-y.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-xe-cong-trinh.html
http://tinnghe.com/phan-mem-ban-hang-vat-lieu-xay-dung-trang-tri-noi-that.html


 

 

 

 Phần mềm quản lý sửa chữa - bảo hành, bán hàng trang thiết bị máy móc 

 Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán café 

 Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học 

 

DỊCH VỤ 

 Thiết kế Web, Server - Hosting, Domain, Email. 

 Phát triển và Gia công phần mềm. 

 Thiết kế, tích hợp và quản trị hệ thống. 

 Giải pháp IT doanh nghiệp 

Ngoài ra, chúng tôi còn có kênh chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực tin học, 

việc làm với mong muốn đẩy mạnh lĩnh vực CNTT ở Tây Ninh nói riêng và Việt Nam 

ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. 

 Kênh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tin học http://tayninhit.info/ 

 Kênh chia sẻ việc làm http://chovieclamtayninh.vn/ (đối tác http://phuloitn.com/) 

Với thiện chí của mình, chúng tôi luôn mong chờ phản hồi và đóng góp ý kiến từ quý 

doanh nghiệp. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác từ quý doanh nghiệp. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc quý doanh nghiệp ngày càng phát 

triển, thịnh vượng ! 

 

Trân trọng, 

Đào Minh Triệu 

------------------------------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍN NGHỆ 

Địa chỉ: 115 đường 78A4, Long Kim, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh 

MST: 3901168606  

website: http://tinnghe.com/ 

ĐT: 0979.708.108 - 0972.152.695 (Zalo - Viber) 

skype: daominhtrieu_tn 

http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-sua-chua-ban-hang-thiet-bi-may-moc.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-quan-an.html
http://tinnghe.com/phan-mem-quan-ly-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc.html
http://tinnghe.com/thiet-ke-web-tay-ninh.html
http://tinnghe.com/gia-cong-phan-mem.html
http://tinnghe.com/thiet-ke-quan-tri-he-thong.html
http://tinnghe.com/giai-phap-it.html
http://tayninhit.info/
http://chovieclamtayninh.vn/
http://tinnghe.com/

