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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

ĐỐI TÁC MỚI

Sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi 

mới trong quản trị. Vnsmat phấn đấu trở thành 

công ty có nền tảng, phần mềm và dịch vụ 

được sử dụng phổ biến mang lại nhiều 

hơn giá trị mới cho khách hàng.
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Giải pháp toàn diện cho giáo dục trên nền tảng 
công nghệ 4.0 

Tổ chức: Áp dụng nền 

tảng công nghệ 4.0 trong 

việc tạo và quản lý học liệu 

số, tài khoản học viên 

online

SMART EDU: GIÁO DỤC THÔNG MINH 4.0

“Giáo dục 4.0 là hệ thống giáo dục hiện đại ứng dụng những thành tựu khoa 

học công nghệ vượt trội của thời đại công nghiệp 4.0 và đáp ứng được nhu 

cầu phát triển của thời đại hiện nay”

Phụ huynh: Sử dụng miễn 

phí học liệu số trên ứng 

dụng hỗ trợ con cái học tại 

nhà sau khi học ở trung 

tâm

Học viên: Học và ôn tập 

trực tiếp trên ứng dụng 

với sự kết hợp cả âm 

thanh, hình ảnh sinh 

động

Tất cả trong một

Học tập 
mọi lúc 
mọi nơi

Quản lý 
tập trung

Lưu trữ dữ liệu trên 
Cloud

+

Phần mềm số hoá và 
quản lý học liệu

Máy chiếu thông minh
kết nối Wifi

GÓI ĐẦY ĐỦ
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Giải pháp toàn diện cho giáo dục trên nền tảng 
công nghệ 4.0 

Miễn phí tạo, lưu trữ, bảo 

trì học liệu trong tháng đầu 

tiên trên Server của công 

ty Vnsmat

Tạo và quản lý tài khoản 
học viên sử dụng học liệu 

cho các tổ chức

Lưu trữ và quản lý học liệu 
online trên Cloud

Học liệu số Dữ liệu số

Thông tin đồng bộ
Tạo và quản lý học liệu thông 
qua máy tính

+

Sử dụng học liệu trên thiết bị 
di động với nhiều tính năng 

hữu ích

Sử dụng giải pháp giúp 

việc vận hành và mở rộng 

tổ chức nhanh chóng và 

hiện đại

Duy trì dữ liệu trên 

Server từ tháng thứ hai 

chỉ từ 1000 VNĐ/ 

1MB dữ liệu/Tháng

1/8
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SMART EDU: GIÁO DỤC THÔNG MINH 4.0

GÓI 
PHẦN MỀM



ENG MASTER: HỌC NGOẠI NGỮ CHỦ ĐỘNG

Nền tảng cho phép chủ động tạo Thẻ học ngoại ngữ 
với đầy đủ thông tin trên mọi thiết bị

Giải pháp toàn diện cho học ngoại ngữ trên tất cả 
các thiết bị

Tạo, quản lý, lưu trữ và 

chia sẻ thẻ học ngoại ngữ 

mọi lúc mọi nơi

Tạo, quản lý chủ đề chứa 

thẻ học ngoại ngữ nhanh 

chóng

Hỗ trợ phát âm tự động 

và tra từ/ câu chính xác  

tiện ích

LƯU THẺ

Tạo Thẻ LưuHuỷ
Tạo nghĩa 
tiếng Việt

Tạo từ mới 
kèm phiên 

âm

Chọn 
chủ đề

chứa Thẻ

Viết câu mô 
tả/ghi chú 
cho Thẻ

Chọn ảnh 
mô tả Thẻ
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Chia sẻ dữ liệu nhanh 
chóng

Lưu trữ và quản lý thẻ 
học ngoại ngữ online

Lưu trữ
về thiết bị

Giải pháp toàn diện cho học ngoại ngữ trên tất cả 
các thiết bị

Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu 

tạo thẻ trên mọi thiết bị mọi 

lúc mọi nơi

Xuất file mềm PDF thẻ từ 

vựng phục vụ in ấn và học 

tập

Học ngôn ngữ thông qua 

trò chơi sinh động

mọi lúc mọi nơi

Tạo và quản lý thẻ học 
ngoại ngữ đa nền tảng

cả khi offline

Dữ liệu 
đồng bộ

ENG 
MASTER
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SMART APP: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

“ Xây dựng Ứng dụng( APP) đóng một vai trò quan trọng trong 

việc  tăng khả năng nhận diện thương hiệu và giúp giữ chân 

khách hàng cũ, thu hút thêm nhiều khách hàng mới đưa thương 

hiệu của các doanh nghiệp đến một tầm cao mới. ”

Giải pháp tư vấn- thiết kế Ứng dụng(App) chuyên 
nghiệp
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Hướng dẫn sử dụng trực 

tiếp và kèm tài liệu hướng 

dẫn bản mềm

Hơn 1000 khách hàng tin 

dùng, 100% KH hài lòng

Bảo hành trọn đời, Hỗ trợ 

KT 24/7

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Thiết kế App sức khoẻ

Thiết kế App bán hàng

Thiết kế App du lịch, tour

Thiết kế App theo yêu cầu 

của cá nhân, tổ chức

Miễn phí tư vấn thiết kế 

giao diện và tính năng mẫu 

của ứng dụng

Thiết kế chuyên nghiệp 

báo giá theo tính năng và 

giai đoạn thực hiện

Dễ dàng nâng cấp và bổ 

sung tính năng theo nhu 

cầu riêng của tổ chức

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ HÀNG TRĂM APP THUỘC 
NHIỀU LĨNH VỰC

MIỄN PHÍ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ MẪU

SMART APP: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

Kinh nghiệm làm việc với 

các tập đoàn lớn như 

Viettel,Mobi… và khách 

hàng nước ngoài
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SMART WEB: THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Giải pháp tư vấn- thiết kế Website quảng bá và bán 
hàng

Miễn phí tư vấn và sử 

dung hang chục mẫu 

Website có sẵn

Chạy trên tất cả các nền 

tảng kết nối internet mọi 

lúc mọi nơi

Chi phí hợp lý với nhiều 

mức giá phù hợp cho 

từng tổ chức

“ Website là bộ mặt của doanh nghiệp trên internet bởi nó phản 

ánh đầy đủ thông tin, sản phẩm cùng đặc điểm của doanh nghiệp 

đó. Chính vì vậy khi xây dựng được website ấn tượng và nổi 

bật, doanh nghiệp sẽ trở nên tin cậy và uy tín hơn trong lòng 

công chúng ”
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Hướng dẫn quản trị và bàn 

giao mã nguồn

Hơn 2000 khách hàng tin 

dùng, 100% KH hài lòng

Bảo hành trọn đời, Hỗ trợ 

KT 24/7

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Tặng Hosting SSD trị giá 

900.000đ

Tặng Tên miền Quốc tế 

.com/ .net

Tặng Phần mềm chát trực 

tuyến

Hàng chục giao diện mẫu 

thuộc nhiều lĩnh vực cho 

các tổ chức lựa chọn

Tính năng bảo trì và lưu 

trữ miễn phí lên đến 12 

tháng 

Dễ dàng nâng cấp và bổ 

sung tính năng theo nhu 

cầu riêng của tổ chức

QUÀ TẶNG HẤP DẪN KÈM THEO

BẢO MẬT VÀ DỄ DÀNG NÂNG CẤP
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Hoàn thiện giải pháp Eng Master: 

Học ngoại ngữ chủ động và 

Smart Web:Tư vấn và thiết kế 

website chuyên nghiệp

2017

Thành lập dự án nghiên cứu phần mềm 

dựa trên nền tảng CNTT tại trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội

2015

2019
Hoàn thiện giải pháp Smart Edu: Giáo 

dục thông minh trên nền tảng công 

nghệ 4.0 và thương mại hoá

2020
Chính thức thành lập công ty cổ phần 

giải pháp công nghệ thông minh Việt 

Nam(Vnsmat) và mở rộng thị trường 

ra các tỉnh phía Bắc

2021-
NAY

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm, bán 

hàng và dịch vụ chăm sóc sau bán hàng.

Tiếp tục đầu tư nghiên cứu R&D, bảo 

mật, xây dựng hệ thống phù hợp cho các 

tổ chức, doanh nghiệp…
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Tải ứng dụng
miễn phí

E-mail:
lienhe@vnsmat.net

Địa chỉ:

Phone:

+84 987.452.169

14/138 Hạ Đình- Thanh 

Xuân- Hà Nội

0987.452.169 vnsmat.com
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