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Kính gửi Quý khách hàng,
Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến MAXDATA xin được gửi lời chào trân 
trọng đến Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành, sử dụng dịch vụ 
của MAXDATA trong suốt thời gian qua.
MAXDATA chính thức được thành lập từ năm 2015 với nền tảng là những 
con người có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dữ liệu trực 
tuyến ( Online Data )
Với thế mạnh của mình, Chúng tôi rất tự hào vì đã cung cấp những gói sản 
phẩm, dịch vụ và giải pháp đến các Khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực 
như : Bất động sản, Báo chí, Mỹ phẩm, Nội thất, Chuỗi bán lẻ…
Lấy Internet làm nền tảng, MAXDATA cung cấp các dịch vụ CNTT nổi trội như :
• Dịch vụ Dữ liệu trực tuyến : Domain - Hosting - Email – Dedicated Server
• Dịch vụ Điện toán đám mây : Private Cloud - Public Cloud
• Dịch vụ Thiết kế Website 
• Dịch vụ Giải pháp thương mại điện tử - Bán hàng đa kênh – Digital 
Marketing 
• Dịch vụ Tổng đài ảo
• Cung cấp thiết bị 

Với triết lý “Non-stop Studying & Innovation”, chúng tôi luôn tìm tòi, học 
hỏi để mang đến Quý khách hàng những giải pháp Công nghệ mới nhất, 
giúp khách hàng tăng Doanh thu, quản trị Doanh nghiệp của mình một 
cách dễ dàng nhất.
Trong thời gian sắp tới, bằng sự Nỗ lực – Kiên trì – Chân thành – Kỷ luật, 
chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện các dịch vụ, cải tiến các quy trình 
chăm sóc khách hàng, tiếp tục đưa ra các sản phẩm mới để đồng hành 
cùng Quý Doanh nghiệp.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn và kính chúc Quý khách hàng luôn 
thành công khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của MAXDATA.

CEO
MAI CHÍ THÀNH

Thư ngỏ



Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi
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MAXDATA sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây, Giải pháp Thương mại điện 
tử - Bán hàng đa kênh và các dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp vận hành 
trên nền tảng Internet.

Con người MAXDATA phải có các phẩm chất “Kiên trì – Nổ lực – Chân 
thành – Kỷ luật”, với tinh thần “Non – Stop Studying & Innovation”. 
Không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới phục 
vụ cho cộng đồng.

MAXDATA mong muốn mang lại cho nhân viên một cuộc sống đầy đủ về 
mặt vật chất, làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo.

 Tạo ra những dịch vụ, giải pháp hữu ích góp phần mang mang lại sự 
phát triển bền vững cho khách hàng, từ đó góp phần vào sự phát triển 
chung của đất nước. 
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Dịch vụ cho thuê máy chủ 
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Domain và Hosting cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập 
một Website, để bắt đầu việc kinh doanh của Bạn.

Khi doanh nghiệp muốn sở hữu một Website được khách hàng dễ nhớ 
khi truy cập, chúng ta phải quan tâm tới 2 yếu tố cơ bản đó là Tên 
miền (Domain name) và Lưu trữ (Web Hosting).

MAXDATA hiểu rõ được nhu cầu của Khách hàng về việc tạo website 
trực tuyến, chính vì thế, chúng tôi luôn tư vấn cho Khách hàng cách 
sử dụng từ khóa trong tên miền phù hợp nhất để tạo ra lợi thế cạnh 
tranh, giúp dễ dàng hơn trong việc xây dựng các liên kết nội để mô 
tả cho từ khóa.

Để bảo vệ trang web và tránh khỏi nguy mất dữ liệu, cần phải có 
một số loại hệ thống sao lưu. Một Hosting chất lượng cao sẽ có một 
hệ thống sao lưu tại chỗ, giúp nhanh chóng phục hồi từ bất kỳ trường 
hợp nào.

Để hỗ trợ trong việc lưu trữ dữ liệu, MAXDATA đồng thời có dịch vụ về  
Server để Khách hàng tham khảo như: 

Dịch vụ cho thuê máy chủ ngày nay đang là sự lựa chọn hàng đầu. Với dịch vụ này, 
việc đầu tư Server để thực hiện chạy web hosting, làm nơi chứa dữ liệu cho phần 
mềm hay các hình thức ứng dụng công nghệ ngày nay thực sự trở nên dễ dàng hơn.

Với dịch vụ này, giúp Khách hàng tiết kiệm chi phí vì sẽ luôn được cung cấp các cơ sở 
hạ tầng tốt nhất, hệ thống phụ trợ ưu việt với mức giá rất nhỏ mỗi tháng so với việc 
phải đầu tư toàn bộ chi phí vào những công việc này.

Dịch vụ cho thuê máy chủ, có khả năng bảo toàn và đảm bảo tốc độ kết nối liên tục 
của hệ thống mạng nhờ vào đường truyền siêu nhanh và ổn định. Chúng bảo đảm 
rằng công việc luôn diễn ra trôi chảy mà không hề gặp phải gián đoạn nào liên quan 
đến đường truyền vật lý và tối ưu được tốc độ làm việc cho cả bộ máy kinh doanh 
datacenter.

Domain
Hosting 

Email
Server

Dedicated Server
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Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (thuê 
chỗ đặt server) hay còn được gọi là 
dịch vụ colocation là dịch vụ cung cấp 
không gian để đặt các máy chủ vật lý, 
các thiết bị mạng tại các trung tâm dữ 
liệu (Data Center – DC)  theo các mức: 
thiết bị riêng lẻ, theo tủ rack hay khu 
riêng biệt.  Mỗi máy chủ sẽ được cấp 
đường điện có UPS, đường mạng cùng 
IP tĩnh để cung cấp các dịch vụ trên đó 
như: website, email hay tổng đài voip 
ra bên ngoài. 

Lợi ích của việc thuê chỗ đặt máy chủ bao gồm:

Lợi ích về vật chất: cung cấp video giám sát, bảo mật truy cập được cấ dựa vào việc 
xác định và giám sát thời gian thực, đồng thời cũng sử dụng một số các máy dò khói 
tinh vi nhất và hệ thống phun nước trong trường hợp có hỏa hoạn.

Hệ thống điện dự phòng: tạo ra một loạt các back-up cho tất cả các thông tin được 
lưu trữ trên các máy chủ.

Hệ thống làm mát: Các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là máy tính và máy chủ, tạo 
ra rất nhiều nhiệt, đặc biệt là khi chúng chạy trong thời gian dài. Khi một số lượng lớn 
các máy chủ được đặt trong một tòa nhà, chúng tạo ra nhiệt nhiều hơn. Bởi vì điều 
này, các cơ sở Thuê chỗ đặt cung cấp hệ thống điều hòa không khí mạnh mẽ giúp giữ 
không khí mát mẻ thích hợp và độ ẩm.

Lợi thế kinh tế: Có lẽ một trong những lợi ích lớn nhất cho các doanh nghiệp nhỏ là 
lợi thế kinh tế khi thuê không gian Thuê chỗ đặt vì băng thông tăng lên từng ngày mà 
các Datacenter cung cấp. Các doanh nghiệp di chuyển đến các trung tâm dữ liệu an 
toàn và nhỏ gọn để Thuê chỗ đặt rất có thể nâng cao năng suất của họ mà không sợ 
bị mất tiền trong thời gian mất điện hoặc trục trặc kỹ thuật.

Dịch vụ thuê máy chủ ảo là dịch vụ cho thuê sử dụng một phần máy chủ thật. Dịch 
vụ này phù hợp với những ứng dụng Web hosting cho một tổ chức, Mail Server cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các ứng dụng kế toán nội bộ, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành hoặc đơn giản chỉ là hệ thống sao lưu, dự phòng dữ liệu hoặc một hệ thống 
trung gian trên Internet như Proxy, Redirect.

Khi sử dụng dịch vụ này, Khách hàng không phải lo lắng về việc đầu tư tốn kém cho 
phần cứng máy chủ và đội ngũ kỹ thuật vận hành, bảo trì hệ thống về sau. Đồng thời 
Khách hàng hoàn toàn sử dụng riêng máy chủ ảo đó và có toàn quyền truy cập với 
quyền hạn cao nhất. Đặc biệt, Khách hàng dễ dàng mở rộng tài nguyên, mở rộng 
không gian đặt khi có nhu cầu.

Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo 

VPSV
Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ 

Colocation ServerC
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Tiết kiệm chi phí

Truy cập tức thì

Khả năng biến đổi

Tập trung lưu trữ cố định và nhất quán

Khả năng thích ứng

Bảo mật dữ liệu

Private Cloud & Public Cloud
Điện toán đám mây ngày càng phổ biến trong các doanh 
nghiệp. Các lợi ích mà Điện toán đám mây mang lại chính là:

Với Private Cloud và Public Cloud, doanh nghiệp có thể 
lựa chọn loại hình phù hợp với quy mô của mình để đáp 
ứng tốt về chi phí và cách sử dụng cho User. 

Chính vì thế, MAXDATA sẽ luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp 
cho Khách hàng để đảm bảo được sự thông suốt trong việc 
sự dụng Cloud. Đồng thời, giúp bộ phận CNTT có thể giám 
sát việc triển khai ứng dụng và sử dụng phân tích nâng 
cao để dự đoán, ngăn chặn rủi rõ tắc nghẽn và thời gian 
ngưng hoạt động của hạ tầng. 

Tất cả dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên các máy chủ ở 
mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao tại các Data Center 
đạt chuẩn Tier tại Việt Nam như FPT, Viettel, VNPT. 

MAXDATA hướng tới 2 giải pháp bao gồm :

02

Private Cloud 

Public Cloud
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Website giúp Doanh nghiệp cập nhật đầy đủ các thông tin về sản phẩm/dịch vụ cho 
khách hàng tìm năng.

Website giúp quảng bá doanh nghiệp được mọi lúc mọi nơi.

Giúp tăng cơ hội bán hàng và tiết kiệm chi phí quảng cáo của doang nghiệp.

Thiết kế website
Trong thời đại bùng nổ Internet như hiện nay, Website là việc đầu tiên bạn nghĩ đến khi muốn 
kinh doanh. Việc sử dụng website kết hợp với chiến lược marketing online chính là xu thế tất yếu 
mà các doanh nghiệp đang hướng để tiếp cận được khách hàng trên trong và ngoài nước 

MAXDATA luôn sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng về tư vấn các nghiệp vụ, thiết kế giao diện website, 
viết code. Website tự động tương thích với các thiết bị di động khác nhau. Chúng tôi mang đến 
cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất và đáp ứng được nhu cầu về website theo đặc thù ngành nghề 
của Khách hàng.
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Tạo Website dễ dàng, nhanh chóng, hơn 200 giao 
diện đã được tối ưu sẵn về UX/UI nâng cao trải nghiệm 
mua hàng, tăng tỉ lệ mua hàng trên website.

Chuyển đổi những đoạn “Chat” thành đơn hàng.

Công cụ hỗ trợ bán hàng hiệu quả trên 
Facebook, Zalo. 

M A X D ATA  P R O F I L E   |   P .  1 2

Haravan là một trong những công ty hàng 
đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các 
giải pháp bán lẻ Omnichannel, Thương mại 
điện tử và Engagement Marketing.

MAXDATA đã trở thành đối tác bán hàng và 
triển khai các dịch vụ Haravan từ năm 2018. 
Các tính năng nổi trội của Haravan sẽ giúp 
các Doanh nghiệp và cá nhân có thể vận 
hành việc kinh Doanh trên mọi kênh bán hàng 
tại một nơi duy nhất. Từ việc quản lí sản phẩm, 
quản lí đơn hàng, tồn kho, giao nhận, market-
ing, khuyến mãi, các báo cáo Doanh thu và 
các phân tích hiệu quả kinh Doanh đều được 
làm tự động như :

Thương mại điện tử  
Bán hàng đa kênh 
Digital Marketing

Hara Web 

Hara Social 

Hara Page
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Phần mềm quản lí bán hàng cho bán lẻ đa kênh.

X3 hiệu quả quảng cáo Google, Facebook bằng công 
nghệ AI.

Giải pháp bán hàng đa kênh, quản lí tập trung.

Automation marketing bằng Facebook Messenger Bot.

Giải pháp ưu việt giúp bạn thấu hiểu và khai thác 
hiệu quả data khách hàng của bạn, tối đa giá trị của 
khách hàng và kiến tạo tập khách hàng trung thành 

với thương hiệu.

Khi triển sử dụng dịch vụ Haravan tại MAXDATA, Chúng tôi sẽ giúp Bạn tích hợp các công cụ mà Haravan còn thiếu khi vận 
hành, thúc đẩy việc tăng doanh số kênh online như : 

Tích hợp sản phẩm tổng đài ảo, Quản trị thông tin khách hàng CRM, các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến, tư vấn về Google Ads, 
Facebook Ads, Online Marketing Strategy…

Hara Retail

Hara Ads

Hara Omnichannel 

Hara Funnel

Hara Loyalty

4
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Sự khác biệt của MAXDATA là 
Chúng tôi có những con người với nhiều năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, 
am hiểu các kỹ thuật Google SEO, 

Google keywords, Google Map SEO, 
Facebook Ads, từng quản lí nhiều 

Digital Marketing Campaign tại các công ty, 
tập đoàn lớn trong lĩnh vực eCommerce

 tại Việt Nam.

Dựa vào các mục tiêu ngắn hạn và 
dài hạn của khách hàng, Chúng 
tôi sẽ phân tích, đánh giá và đưa 
ra những chiến lược, chiến thuật 
Marketing để đạt được những mục 
tiêu phù hợp nhất tại thời điểm đó 
với chi phí thấp nhất.

Các dịch vụ Digital Martketing mà 
MAXDATA cung cấp như :

•  Google Search
•  Google Display Network
•  Facebook Ads
•  Youtube Ads
•  Tiktok Ads
•  Mobile Marketing
•  Marketing Strategy
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Digital 
Marketing 
Solution
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Bên cạnh các dịch vụ, MAXDATA đồng thời cung cấp các thiết bị tin học, đáp ứng 
theo nguyện vọng của Qúy Khách hàng về hàng hóa, bảo hành theo tiêu chuẩn 
của hãng. Tạo nên sự an tâm khi sử dụng thiết bị cho Khách hàng.
• Bán đúng giá cả
• Đúng chất lượng
• Quý khách hàng sẽ được hưởng các chính sách bảo hành, chế độ hậu mãi cũng 
như những dịch vụ tốt nhất của công ty chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết sẽ giao 
hàng và bảo hành tại nơi cho khách hàng.
Ngoài ra chúng tôi nhận cài đặt, sửa chữa & bảo trì theo yêu cầu của quý khách 
hàng...
Rất mong muốn được sự ủng hộ, quan tâm, tin tưởng nơi quý khách, lòng tin của 
khách hàng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công ty chúng tôi.

Thiết bị tin học

06

M A X D ATA  P R O F I L E   |   P .  1 5



M A X D ATA  P R O F I L E   |   P .  1 6

Tối ưu hóa trong cách quản trị

Việc lưu trữ dữ liệu cũng dễ dàng hơn

Tích hợp với nhiều phần mềm trong doanh nghiệp

Dễ tùy biến theo nhu cầu của doanh nghiệp

Tổng đài ảo
Với Dịch vụ cung cấp tổng đài ảo, MAXDATA hiểu rõ được nhu cầu phát triển của Khách hàng, hướng tới việc sự 
dụng tiện lợi nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất. Tổng đài ảo chính là sự lựa chọn cần thiết cho các doanh nghiệp. 
Với dịch vụ này, doanh nghiệp có thể sử dụng trên các phương tiện như: Điện thoại IP Phone, trên máy tính, trên 
Smartphone giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc chăm sóc Khách hàng.

MAXDATA mang tới cho Khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ  Tổng đài ảo:
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Các khách hàng

Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến MAXDATA luôn sẵn 
sàng mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Khách 
hàng về dịch vụ trực tuyến để cùng Khách hàng phát 
triển trong thời đại CNTT như hiện nay.

Các đối tác


