
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH Digital Transformation I Mobile App I IRBOT



NỘI DUNG

1. Tổng quan về IRTech  

2. Giải pháp công nghệ 

3. Khách hàng của IRTech 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH
613 Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

0903 161 871 0236 3885 968 
Digital Transformation I Mobile App I IRBOT



GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Công nghệ IRTech là đơn vị tiên 
phong hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh 
doanh bằng các giải pháp công nghệ hiệu quả. IRTech 
sẽ là đối tác tận tâm của doanh nghiệp, gìn giữ sự uy 
tín trong hợp tác, vì mục tiêu phát triển chung của đôi 
bên và của cộng đồng.

Tên công ty

Thành lập

Trụ sở 

Số lượng nhân viên

Công ty Cổ Phần Công Nghệ IRTech

06/2019 

613 Nguyễn Tất Thành, TP. Đà Nẵng 

35+ nhân sự

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 

DX - Chuyển đổi số 

App doanh nghiệp

IRBOT - Tự động hóa 



GIỚI THIỆU

Công nghệ vượt trội 

Sáng tạo & xu hướng

Tối ưu & tự động

Sứ mệnh
IRTech mang đến sản phẩm công nghệ chất lượng nhằm giúp cho các 
doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh thông qua tự động hóa 
và tối ưu hóa hoạt động, tạo dựng cơ hội phát triển cho khách hàng, 
nâng cao hiệu suất vận hành và phát triển tương lai.

“Phát triển trên mọi nền tảng, mọi ngôn ngữ
Phù hợp với đặc thù chuyển đổi số, tự động hóa doanh nghiệp”

Tầm nhìn
Trở thành công ty công nghệ và startup hàng đầu Việt Nam thông qua 
những công nghệ hiện đại, có tính đột phá và hướng đến giá trị chia sẻ 
cộng đồng.



GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
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DX - DIGITAL TRANSFORMATION

IRTech đồng hành cùng Doanh Nghiệp Việt trong 
quá trình chuyển đổi số, kiện toàn cách thức hoạt 
động, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và gia tăng trải 
nghiệm cho khách hàng; đồng thời, đặt nền tảng 
cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tăng trung bình 55% tổng lợi nhuận doanh nghiệp 

Tiết kiệm tới 50% chi phí vận hành 

Tiết kiệm 30 - 40% thời gian quản lý
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MOBILE APP DOANH NGHIỆP 

Ứng dụng được thiết kế riêng theo yêu cầu doanh 
nghiệp trên nền tảng website & mobile, hỗ trợ giải 
quyết bài toán khó khăn vận hành - quản lý - bán 
hàng. Từ đó, nâng cao hiệu suất công việc, giúp 
doanh nghiệp thích ứng và phát triển bền vững 
trước những biến động thời đại.

Mobile app bán hàng  

Mobile app quản lý & chăm sóc khách hàng

Mobile app thương mại điện tử
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Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký

ĐĂNG NHẬP



IRBOT - TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

IRBOT - Tự động hóa quy trình là robot ảo ứng dụng 
công nghệ thông minh RPA của IRTech Việt Nam, 
giúp thực hiện nghiệp vụ có quy trình, lặp đi lặp lại... 
Từ đó, nâng cao hiệu suất làm việc, và nhân sự tập 
trung vào các công việc mang lại giá trị cao.

Tăng hiệu suất đến 80% 

Hoạt động 24/7/365

Tích hợp đa nền tảng 

Xử lý nhanh, chính xác 100% 

May đo theo nghiệp vụ 
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HI!



LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Kế toán

Ngân hàng & Tài chính Vận tải và Logistic

Dịch vụ khách hàng

Sản xuất

Bảo hiểm

Phân phối & bán lẻ

Sản xuất

Y tế

Điện lực



CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

TensorFlow
PyTorch

Keras 
Spacy

AI Back-end
Java 
PHP
Go 

Kotlin
Ruby 
Node.js

.NET 
Python

Automation

RPA

Flutter 
Android
Xamarin

React 
Native
iOS/Swift

MOBILE
Angular
ASP.NET
Express 
Revel

React 
Django
Rails 

Vue.js 
Laravel 
Spring 

WEB
Windows
Linux  

Centos 
Ubunbu

Database & Server
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KHÁCH HÀNG CỦA IRTECH 



“ Sau khi sử dụng mobile app IRTech cung 
cấp các chỉ số tài chánh của công ty tốt hơn, 
nhất là các chi phí bán hàng đã được tiết 
kiệm gần đến 3 lần so với trước đây. Cùng với 
giãn cách xã hội, số hóa giúp cho chúng tôi 
chuyển đổi hoàn toàn qua câu chuyện bán 
hàng từ xa.” 

“Chúng tôi đã giảm thời gian giao hàng từ 1 
ngày xuống còn 4 giờ đồng hồ. Với hơn 3000 
đơn hàng mỗi ngày.”

Chủ tịch & CEO 
Công ty Giày BQ  

Ông Phan Hải

CEO Công Ty TNHH
Vạn Thành - Huế 

Ông Nguyễn Tư Cung

“Anh thấy rõ hiệu quả khi sử dụng IRBOT để 
lấy dữ liệu vào phần mềm. Điều này giúp anh 
kiểm soát số liệu thay đổi, sai sót dễ dàng 
phát hiện ra hơn khi dùng robot.”

Đại diện
Wendler Interlining Việt Nam 

Ông Ngô Duy Phúc 

IRTECH hân hạnh đồng hành
cùng sự thành công của Quý khách hàng



TƯ VẤN MIỄN PHÍ 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 24/7

info@irtech.com.vn www.irtech.com.vn facebook.com/IrtechVietNam
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0903 161 871 - 0236 3885 968

Mỗi doanh nghiệp, mỗi thách thức, hãy để IRTech đồng hành cùng doanh nghiệp 
tháo gỡ khó khăn, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. 


