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Công ty
Khởi đầu hành trình năm 2009
100% phần mềm được thiết kế và phát triển bởi các
chuyên gia Việt Nam
Khả năng phát triển, tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế
Kinh nghiệm triển khai nhiều lĩnh vực, ngành nghề
Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu từng khó khăn và vấn
đề của khách hàng
Sử dụng các công nghệ 4.0 tiên tiến nhất hiện nay

Dịch vụ
Tư vấn,
triển khai
 Đáp ứng nhu cầu
quản lý cho từng tổ
chức và doanh
nghiệp khác nhau
 Chúng tôi cung cấp
các dịch vụ về tư vấn
và triển khai giải pháp
phù hợp với đặc thù
của từng đơn vị

Hỗ trợ,
đào tạo
 Đội ngũ nhân viên
Quasoft luôn luôn
đồng hành cùng
doanh nghiệp với
sự chuyên nghiệp,
nhiệt tình và tận
tâm nhất.

Tích hợp,
phát triển

 Khả năng tích hợp
với các phần mềm
sẵn có của doanh
nghiệp
 Khả năng phát triển
thêm những chức
năng đặc trưng của
từng ngành nghề

Cơ khí hóa với máy
chạy bằng thủy lực
và hơi nước

Động cơ điện và dây
chuyền lắp ráp, sản
xuất hàng loạt

Kỷ nguyên máy tính
và tự động hóa

Các hệ thống liên
kết giữa thế giới
thực và thế giới ảo

Hệ thống giải pháp của Quasoft
Quasoft MES

Quasoft HRM

Phần mềm
quản lý sản
xuất

Phần mềm
quản lý nhân
sự

Quasoft CMMS

Quasoft EMS

Quasoft IOT

Phần mềm
quản lý bảo trì
thiết bị

Phần mềm
quản lý năng
lượng

Kết nối IOT
toàn doanh
nghiệp
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Quasoft MES

.01
Lorem ipsum dolor
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
commodo consequat.



Phần mềm quản lý giám sát sản xuất Quasoft MES được thiết kế nhằm mục đich tối ưu

hóa quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc giám sát sản xuất, nâng cao năng lực
sản xuất và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp
 Giám sát tiến độ sản xuất chặt chẽ
 Tối ưu sử dụng nguồn lực
 Giảm chi phí quản lý
 Hỗ trợ ra quyết định kịp thời
 Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
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Quasoft CMMS


Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị
Quasoft CMMS giúp doanh nghiệp tự
động hóa và giám sát công việc liên

Lợi ích phần mềm đem lại:
 Quản lý thông tin thiết bị,nhanh chóng,
chính xác

quan đến bảo trì nhà máy và tăng

 Giảm chi phí bảo trì

cường giám sát và hỗ trợ đưa ra quyết

 Giảm sự cố, dừng máy

định bằng hệ thống báo cáo chuyên sâu

 Tối ưu hóa tồn kho vật tư

và hệ thống cảnh báo tự động

 Tăng tuổi thọ thiết bị, phụ tùng
 Hệ thống báo cáo chi tiết, rõ ràng, tự động

Quasoft.vn

Quasoft HRM

.01
Lorem ipsum dolor
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
commodo consequat.

Phần mềm quản lý nhân sự Quasoft HRM giúp doanh nghiệp tự động
hóa qui trình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, tăng cường thông tin
nội bộ giữa các phòng ban và cung cấp các báo cáo nhân sự chuyên sâu
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Quản lý nhân sự
Quản lý chấm
công

02

Quản lý tuyển
dụng

04

Dịch vụ cá nhân

06

Quản lý tiền
lương

Quản lý đào tạo

Hệ thống báo cáo
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2-4%

Quasoft EMS

.01

Tiết kiệm tiền điện do biết điện được
tiêu thụ ở đâu và khi nào

Ảnh

Lorem ipsum dolor
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
commodo consequat.

2-5%
Tiết kiệm chi phí vận hành, bằng
cách tối ưu hóa vận hành, sửa chữa,
thay thế

10%
Tiết kiệm ít nhất 10% nhờ nâng cao
năng suất sản xuất, giảm ngưng trệ bất
thường, giảm thiệt hại do sự cố

Quasoft IOT

Giải pháp quản lý năng lượng

Kết nối Internet vạn vật vào nhà máy
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Customer

Với khẩu hiểu “Chất lượng để phát
triển bền vững”, chúng tôi luôn tập
trung cao độ để phục vụ khách hàng,
mang đến những sản phẩm và dịch vụ
có chất lượng tốt nhất và cũng để
khẳng định sự phát triển bền vững của
công ty.
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