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Về chúng tôi
BMD là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về 

CNTT. Với hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển, gia công phần mềm cho 

các đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
 

Được thành lập và vận hành bởi những người trẻ, năng động, chúng 

tôi luôn tìm tòi những xu hướng công nghệ mới và không ngừng nâng 

cấp chất lượng sản phẩm nhằm mang đến sự lựa chọn tốt nhất dành 

cho khách hàng.



Chúng tôi luôn tìm tòi, sáng tạo và cập nhật 

những công nghệ mới nhất vào các lĩnh vực:

Lĩnh vực
01

Cung cấp & thiết kế website, phát triển phần 

mềm ứng dụng cho thiết bị mobile. 

Tư vấn và đưa ra giải pháp định hình sản phẩm 

dành cho doanh nghiệp.

Thiết kế hệ thống, mô hình dữ liệu theo nghiệp vụ 

& nhu cầu khách hàng.



Chúng tôi lựa chọn cho mình con đường khẳng 

định năng lực thông qua chất lượng sản phẩm. 

Lấy đó làm xương sống, làm long mạch cho 

doanh nghiệp.

Cùng sự nổ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ 

lập trình viên, BMD mang đến cho khách hàng 

những giải pháp công nghệ mới nhất nhằm 

đem lại hiệu quả công việc. 

Chất lượng
02



Tầm nhìn
03

Trở thành nhà cung cấp giải 

pháp công nghệ thông tin 

hàng đầu ở thị trường Việt 

Nam cho doanh nghiệp.Không ngừng nâng cao chất 

lượng đội ngũ & cập nhật 

công nghệ để qua đó nâng 

cao giá trị doanh nghiệp.

Luôn tìm ra hướng đi, cách 

giải quyết mới. Từ đó tạo ra 

sự khác biệt vượt trội để 

làm lợi thế cạnh tranh.



Sứ mệnh
04

Cụ thể hoá ý tưởng kinh 

doanh thành sản phẩm. 

Đồng hành & phát triển 

cùng doanh nghiệp. 

Dùng công nghệ để hỗ trợ mô 

hình kinh doanh của khách 

hàng. Đi cùng khách hàng 

đến thành công.

Tạo ra các sản phẩm có giá 

trị thực tiễn cao. Mang đến 

sự hài lòng tuyệt đối dành 

cho người dùng. 

BUSINESS MOBILE DEVELOPMENT



Kỹ thuật
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Kinh nghiệm

Bên cạnh kinh nghiệm gia 

công phần mềm theo yêu 

cầu của khách hàng. Chúng 

tôi có thể tích hợp các cổng 

thanh toán lớn như VNPay, 

MoMo...hoặc tích hợp với các 

phần mềm kiotViet, cukcuk, 

GHN, GHTK… vào hệ thống. 

Công nghệ

Sử dụng các công nghệ mới và ổn định hiện nay như:

React Native, NodeJS, VueJS

Support

Tiếp nhận yêu cầu và phản 

hồi của khách hàng qua 

website, social, đường dây 

nóng... 24/7.

CSS HTML X CODE PHP

Java JS Vue JSReact Native

Ruby C# C++ C

SQL SWIFT PythonWordpress



Chính sách
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Chất lượng

Nhật thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết định sự 

hài lòng của khách hàng, chúng tôi xem việc đảm bảo 

tiến độ, chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến lược 

trong quá trình hoạt động. 

Sáng tạo

Tập thể BMD không ngừng tìm tòi, cải tiến, nâng cao 

chất lượng sản phẩm cũng như đổi mới khả năng 

cung ứng dịch vụ. Chúng tôi tự tin vượt qua mọi khó 

khăn để mang lại những sản phẩm tốt nhất.   



Chính sách
07

Chuyên nghiệp

BMD luôn thể hiện sự chuyên nghiệp không chỉ ở chất 

lượng sản phẩm, mà còn thể hiện qua cách làm việc 

của các lập trình viên. Các sản phẩm của chúng tôi 

luôn đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng. 

Nổ lực

Chúng tôi tin tưởng rằng, tập thể đoàn kết, vững mạnh 

cùng sự đồng hành của quý khách hàng sẽ là động lực 

để bmd phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp giải 

pháp hàng đầu Việt Nam, từ đó vươn ra thế giới.



Ứng Dụng Di Động

Lĩnh vực hoạt động
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Thiết kế và lập trình ứng dụng di động là lĩnh vực rất 

mạnh của BMD.

Các sản phẩm của chúng tôi có giao diện đẹp mắt, 

chuẩn UI/UX, tốc độ xử lý tối ưu với quy trình làm việc 

theo tiêu chuẩn nước ngoài.



Lĩnh vực hoạt động
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01BMD chuyên gia công, lập trình ứng 

dụng gọi xe tương tự như các 

thương hiệu lớn như Grab, Beamin, 

GoJect, ShopeeFood… 

Lĩnh vực giao hàng BMD sẽ mang 

đến những ứng dụng có tính năng 

tương tự như Ahamove, GHN, GHTK...

Ứng dụng
lĩnh vực logistic 02Chúng tôi tích hợp các hình thức 

thanh toán qua ví điện tử, bảo kim, 

ngân lượng hoặc thẻ ATM để giải 

quyết tốt nhất nghiệp vụ thanh 

toán điện tử.

Đồng thời, tích hợp với hệ thống 

giao hàng của bên thứ 3. 

App bán hàng, 
thương mại điện tử 03Với đội ngũ có chuyên môn cao, 

chúng tôi luôn đưa ra giải pháp để 

xử lý nghiệp vụ trong các ứng 

dụng booking du lịch, đặt lịch 

khám, đặt lịch hẹn tại salon…

Hỗ trợ người dùng chủ động đăng 

ký lịch hẹn một cách nhanh chóng 

và dễ dàng. 

Ứng dụng 
lĩnh vực booking lịch hẹn



Thiết Kế Website

Lĩnh vực hoạt động
10

BMD lập trình những website có giá trị và độ khó cao 

như web mạng xã hội, rao vặt, bất động sản. 

Chúng tôi hướng đến sự chỉnh chu trên từng pixel. Từ 

đó, tạo ra các sản phẩm hoàn hảo, tương xứng với giá 

trị thực tế.



Lĩnh vực hoạt động
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04Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

tư vấn phát triển website quản lý bán 

hàng cho các đối tác tại Việt Nam, 

Nhật Bản, và Âu Mỹ.  BMD tự tin sẽ 

đem đến hệ thống quản lý chính xác, 

chuyên nghiệp, là công cụ đắc lực 

cho việc quản lý và thúc đẩy doanh 

số bán hàng của doanh nghiệp. 

Website
quản lý bán hàng 05Giao diện trực quan, bộ lọc hiệu 

quả là những yếu tố chính giúp 

BMD tạo nên sự thành công cho 

loại hình website này.

Ngoài ra, việc thiết kế chuẩn SEO 

giúp website tăng thứ hạng dễ 

dàng hơn.

Website
rao vặt, đăng tin 06Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, BMD 

có thể phát triển ứng dụng mini 

game như vòng quay may mắn,  

trò chơi giải ô chữ…. trên cả nền 

tảng mobile và website, sử dụng 

công nghệ để hỗ trợ các chương 

trình marketing trở nên thu hút, và 

đạt hiệu quả cao. 

Phát triển minigame
hỗ trợ Marketing 



SHIPPING

Dự án tiêu biểu
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Ứng dụng giao đồ ăn, giao hàng, gọi xe 3 trong 1 ra mắt ở 

Rạch Giá - Kiên Giang.

Ứng dụng đã liên kết với hầu hết các cửa hàng tại khu vực 

với hơn 700+ nhà hàng, quán ăn và hơn 500+ tài xế đăng ký 

chạy ứng dụng.

Với những thao tác đặt chuyến nhanh chóng, dễ dàng, ứng 

dụng được người dùng đánh giá rất cao.
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Dự án tiêu biểu
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Đây là dự án phát triển ứng dụng “Lái Xe Hộ”. Với các tính năng hỗ trợ việc lái xe 

hộ và đặc biệt khi sử dụng app bạn có thể đặt Đặt Xe Theo Giờ,  Đặt Xe Dài Hạn 

phục vụ cho lịch trình di chuyển hằng ngày, trong các chuyến công tác dài ngày 

hay những chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè.

Đối tác: Tikatika là dự án BMD hợp tác với doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc. Quy 

mô sử dụng app không chỉ ở Việt Nam, mà còn được mở rộng tại Hàn Quốc. 

Ứng dụng sẽ tiếp tục được nâng cấp phát triển với nhiều tính năng tiện ích trong 

thời gian sắp tới.
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Dự án tiêu biểu
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Dự án Ứng dụng M- Speed là ứng dụng mua hộ: Tính năng chính của ứng dụng 

là mua giúp tất cả những gì khách hàng yêu cầu . Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ 

vận chuyển, ship hàng COD, giao hàng thu tiền hộ, chuyển phát nhanh toàn quốc 

hàng.

Điểm nổi bật của ứng dụng chính là tính năng quét mã vạch - truy xuất nguồn 

gốc. Đây là công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất thực hiện việc khai 

báo sản phẩm cần truy xuất nguồn gốc, ghi chép nhật ký điện tử, lưu lại dữ  liệu 

chi tiết và chính xác về việc chăm sóc và vận chuyển sản phẩm., quản lý lô hàng, 

quản lý tem truy xuất nguồn gốc, quản lý lịch sử giao dịch.



1717

Đồng thời, người dùng có thể kết nối 

với đơn vị phân phối, thương mại, 

chế biến và xuất khẩu một cách dễ 

dàng và thuận tiện nhất thông qua 

ứng dụng.

Đối tác của BMD trong dự án này là 

Công ty M-Speed co.,LTD. Một trong 

những doanh nghiệp đi đầu trong 

ngành hàng sản xuất sữa hạt dinh 

dưỡng tại Việt Nam. 



Dự án tiêu biểu
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Đây là dự án BMD phát triển Ứng Dụng Đặt Xe cho Hợp Tác Xã 277. 

Dự án được phát triển với các tính năng chính tương tự như tính năng đặt xe ô tô  

của Grab, Goject... Ngoài ra ứng dụng còn phát triển thêm tính năng: Thuê xe du 

lịch, xe cưới... Dự án hiện đang hỗ trợ cho các chi nhánh của HTX 277 tại nhiều tỉnh 

thành trên cả nước.  

Ứng dụng hiện tại đang có mặt tại Google Play và App Store
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Dự án tiêu biểu
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Ứng dụng Hebec School và Hebec Teacher là ứng dụng hỗ trợ 

trong lĩnh vực giáo dục. 

Ứng dụng là "Siêu thị sách, đồ dùng học tập, dụng cụ học sinh online, đặt sách 

online, sổ liên lạc điện tử, đặt sách online.

Qua ứng dụng Hebec School phụ huynh có thể  dễ dàng quản lý hoạt động trên 

lớp của con, theo dõi biểu đồ chiều cao cân nặng, cập nhật sức khỏe,Xem hình 

ảnh trên lớp của con.Đăng ký người đưa đón, phương tiện đưa đón xe bus, taxi.

Hebec Teacher có thể giúp giáo viên có thể cập nhật tin tức, thông báo của nhà 

trường, lớp đến với Phụ huynh - học sinh. 



2121

Đối tác: BMD rất vinh hạnh khi được 

Công ty sách thiết bị giáo dục 

Hebec chọn là đơn vị phát triển dự 

án Hebec School & Hebec Teacher.  

Hebec hiện đang là doanh nghiệp 

cung cấp sách và thiết bị giáo dục 

chất lượng và uy tín tại tỉnh Hải 

Dương. Ứng dụng đã có mặt trên 

Google Play và AppStore và được 

nhiều lượt download sử dụng của  

Phụ Huynh - Học Sinh.



Dự án tiêu biểu
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Ứng dụng được xây dựng như một kênh bán hàng đa năng, là nơi người dùng có 

thể nhận được ngẫu nhiên phiếu giảm giá cho các sản phẩm. SeeSee là mô hình 

Shopping qua video đây là hình thức kinh doanh khá mới lạ đang thu hút sự quan 

tâm của người dùng vì tính tiện ích của nó.

Điểm đặc biệt của dự án này là các bài post sản phẩm sẽ được nâng cấp hiển 

thị trên nền tảng video, hình ảnh giúp tiếp cận khách hàng nhanh chóng và thu 

hút hơn. Ngoài ra tính năng đặc biệt trong dự án này chính tích hợp phần mềm 

LiveStream vào hệ thống, tăng lượng tương tác trên ứng dụng, thúc đẩy doanh 

số bán hàng cho cửa hàng.



35352323

Hiện tại  dịch vụ của App thương 

mại điện tử qua video mới SeeSee  

đang nhận được sự quan tâm của 

nhiều nhãn hàng, nhờ tính năng hỗ 

trợ quảng cáo 15s để đăng tải 

thông tin về sản phẩm được cập 

nhật liên tục thông qua  video giúp 

tiếp cận và tăng tương tác với 

khách hàng.

 Đối tác của BMD trong dự án này là 

Công ty PlayGround, doanh nghiệp 

đến từ Hàn Quốc. 



HAEVA

Dự án tiêu biểu
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Ứng dụng bán hàng trực tuyến rất thuận tiện trong việc xem 

thông tin và mua sản phẩm. Sự phát triển của thương mại 

điện tử giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và hiệu quả 

trong marketing.

Đối tác là công ty tinh dầu HAEVA với các chứng nhận chất 

lượng đến từ Hàn Quốc đã tin tưởng BMD để cho ra một sản 

phẩm chất lượng. Ứng dụng hiện đã có mặt trên Google 

Play và App Store.
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MY DUCMY DUC

Dự án tiêu biểu
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Đây là ứng dụng hỗ trợ bà mẹ theo dõi sức khoẻ thai nhi 

thông qua việc đo cử động thai.

Đối tác là bệnh viện đa khoa Mỹ Đức - một trong những 

bệnh viện lớn tại Tp Hồ Chí Minh về dịch vụ hỗ trợ sinh sản, 

chăm sóc thai kỳ.

Giai đoạn tới sẽ tích hợp các nghiệp vụ quản lý hồ sơ bệnh 

án, chuẩn đoán cũng như quá trình điều trị của bệnh nhân.     
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PETIT

Dự án tiêu biểu
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Ứng dụng được phát triển nhằm hỗ trợ phụ huynh của 

Trung Tâm Anh Ngữ PETIT Lâm Đồng để quản lý việc học tập 

của con em mình. 

Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, ứng dụng được phụ 

huynh học sinh đánh giá rất cao với nhiều tính năng khác 

nhau như xem thời gian điểm danh ra vào lớp, xem thời khoá 

biểu, bài kiểm tra cũng như thông báo và nhắc nhở lịch học.  
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HFV 

Dự án tiêu biểu
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HFV - Ứng dụng đặt khu nghỉ dưỡng. Đối tác của BMD đó là 

tập đoàn FLC với quy mô lớn về khu nghỉ dưỡng.

Ứng dụng giúp hỗ trợ người dùng đặt nhà nguyên căn hoặc 

villa tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Người dùng chỉ cần 

cầm trên tay chiếc smart phone là đã có thể xem phòng từ 

khắp mọi nơi, để lại thông tin và book phòng nhanh chóng.

Kết hợp thanh toán qua ví giúp bạn quản lý dễ dàng hơn.     
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Dự án tiêu biểu
32

Dự án SalonTech là  phần mềm quản lý chuỗi tiệm Nail, 

Salon tóc. 

Khách hàng hợp tác cùng BMD trong dự án này là 

COMFORT AND RELAX COMPANY, một trong những chuỗi 

cửa hàng Nail, Salon uy tín được sự tin dùng từ cộng đồng 

Người Việt sinh sống tại Mỹ. 

Phần mềm với giao diện thiết kế đơn giản, tương thích trên 

nhiều thiết bị như mobile tablet, PC  rất tiện lợi để sử dụng. 
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Một số chức năng nổi bật:

• Tính năng đặt lịch hẹn nhanh 

chóng, chính xác

• Quản lý tiền công, tiền hoa hồng 

của thợ

• Quản lý thẻ khách hàng, thẻ         

quà tặng 

• Lưu trữ data khách hàng. Tích điểm, 

chương trình khuyến mãi

• Kết nối với máy bill để xuất hóa đơn 

tại cửa hàng.



Dự án tiêu biểu
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Ngoài lĩnh vực phát triển ứng dụng mobile. BMD còn có thế mạnh 

về phát triển website quản lý bán hàng. Ngoài những tính năng 

cần phải có của một hệ thống quản lý bán hàng như quản lý 

kho, quản lý sản phẩm, lưu trữ thông tin khách hàng, báo cáo 

doanh thu,...  tại dự án này BMD hỗ trợ tích hợp các đơn vị vận 

chuyển để hỗ trợ cho việc quản lý đơn hàng, giao hàng. 
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Dự án SHIRATORY là cơ hội hợp tác 

giữa BMD và Tập Đoàn Dược Phẩm 

Shiratori Pharmaceutical – Thương 

hiệu uy tín số 1 tại Nhật Bản với lịch 

sử hơn 100 năm về thực phẩm, dinh 

dưỡng sức khỏe, chăm sóc da.



ELODIE

Dự án tiêu biểu
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Ứng dụng quản lý tiệm nails tại Mỹ. Ứng dụng 

được chia ra làm 3 phân hệ khác nhau:

- Phân hệ dành cho khách đến cửa tiệm và chọn 

dịch vụ. 

- Phân hệ dành cho thợ xem thông tin ticket, 

khách hàng, cũng như phân chia dịch vụ cần làm.

- Phân hệ dành cho chủ cửa tiệm. Giúp chủ cửa 

tiệm quản lý khách hàng, doanh thu.



Elodie - Ipad
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XETOT

Dự án tiêu biểu
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BMD thiết kế và xây dựng website xetot.com - chuyên 

rao vặt, mua, bán, cho thuê các loại xe và phụ tùng xe.

Website được chúng tôi áp giải thuật gợi ý mua sắm 

thông minh. Từ đó, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt 

hơn. 

Website được khách hàng đánh giá dễ sử dụng, đạt 

chuẩn SEO và được google chấm điểm rất cao. 



xetot.com
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REVIEWEES

Dự án tiêu biểu
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BMD thiết kế và xây dựng website xetot.com - chuyên 

rao vặt, mua, bán, cho thuê các loại xe và phụ tùng xe.

Website được chúng tôi áp giải thuật gợi ý mua sắm 

thông minh. Từ đó, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt 

hơn. 

Website được khách hàng đánh giá dễ sử dụng, đạt 

chuẩn SEO và được google chấm điểm rất cao. 



reviewees.com
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Dự án tiêu biểu
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BMD rất vinh hạnh được chọn làm đơn vị đồng hành, phát triển 

mini game - vòng quay may mắn cùng chiến dịch marketing 

Săn Ngọc -Tỏa Sáng.

Chương trình tri ân khách hàng của Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung. 
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BMD cảm ơn bạn
BMD xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng - Đối tác đã luôn tin tưởng 

và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đội ngũ BMD luôn sẵn sàng cùng Quý khách xây dựng, triển khai các giải 

pháp công nghệ mang tính khả thi, kinh tế và tin cậy nhất.

Với phương châm Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp. Niềm vui và sự hài 

lòng của Quý Khách hàng chính là động lực thúc đẩy chúng tôi đêm đến 

những giải pháp công nghệ tiên tiến, hữu ích hơn nữa đến với người dùng. 

Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Quý khách hàng trong những 

dự án mới, đem đến những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, cộng 

đồng và xã hội. 

Hotline

0357 415 495

Email

info@bmd.com.vn

Website

bmd.com.vn


