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GIỚI THIỆU CÔNG TY

TẦM NHÌN
“Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong 
các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển 
phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến.”



SỨ MỆNH

Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách 
hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam.

HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát 
triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân 
tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực - Cam kết

Tận tụy với khách hàng

Chuyên nghiệp

Tinh thần đồng đội

Nhân bản - Hài hòa

Giải pháp hạ tầng và nền tảng CNTT trên nền tảng đám mây 
Giải pháp xây dựng môi trường làm việc kết hợp 
Giải pháp tối ưu quy trình vận hành CNTT 
Giải pháp hạ tầng siêu hội tụ 
Giải pháp mạng SDWAN + SASE 
Dịch vụ vận hành CNTT 
Dịch vụ đánh giá và tư vấn kiện toàn bảo mật cho khách hàng sử dụng Microsoft 365 
Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng 

Giải pháp Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) 
Giải pháp Quản lý tập trung sự kiện an toàn thông tin và cảnh báo sớm (SIEM) 
Phần mềm theo dõi thông tin tình báo an ninh mạng 
Phần mềm Giám sát máy chủ, tích hợp quản lý tập trung 

Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng 
Nền tảng Quản lý lỗ hổng bảo mật 
Nền tảng Kiểm thử xâm nhập ứng dụng mobile 
Nền tảng Kiểm thử xâm nhập thông minh 

Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập 
Giải pháp Giám sát an toàn thông tin lớp mạng (NSM) 
Phần mềm săn lùng mối đe doạ tiềm ẩn 
Công cụ giám sát, phát hiện tấn công và phản hồi sự cố trên thiết bị đầu cuối 
Phần mềm Điều phối an ninh, tự động hoá quy trình và phản hồi sự cố ATTT  
Giải pháp tường lửa ứng dụng 

Dịch vụ Chủ động đánh giá ATTT 
Kiểm thử xâm nhập 
Dò quét lỗ hổng bảo mật 
Rà soát mã độc 
Đào tạo và diễn tập ATTT 
Đánh giá an toàn cấu hình bảo mật 
Đánh giá an toàn mã nguồn ứng dụng 
Tư vấn an toàn kiến trúc ứng dụng 
Đánh giá tổng thể ATTT 

Dịch vụ Ủy quyền giám sát ATTT 
Giám sát ATTT 
Ứng cứu sự cố ATTT 
Điều tra mối đe dọa ATTT 
Cung cấp nguồn thông tin tình báo an ninh mạng 
Tư vấn, thiết kế và xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) 



Mô hình tiếp cận CHUYỂN ĐỔI SỐ

XÂY DỰNG NĂNG LỰC SỐ
cho tổ chức & doanh nghiệp 

Văn hóa và
chiến lược số

Tương tác
với khách hàng

Quy trình
và đổi mới Công nghệ

Dữ liệu
và phân tích

Trải nghiệm khách hàng Mô hình kinh doanhQuy trình vận hành / kinh doanh

CHUYỂN ĐỔI SỐ: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI KINH DOANH

Văn hóa & chiến lược số

Chia sẻ văn hóa và chiến lược số
với khách hàng

03 MỤC TIÊU CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

05 TRỤ CỘT CỦA NĂNG LỰC SỐ (Digital Capabilities)



Quy trình và đổi mới 
Phần mềm Số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng – HPT SAALEM 

Giải pháp Tự động hóa quy trình nghiệp vụ Doanh nghiệp 

Giải pháp chuyển đổi nội dung/định dạng của tài liệu 

Giải pháp chống gian lận cho ngân hàng 

Dịch vụ tư vấn triển khai tự động hóa quy trình, giải pháp quản lý nội dung
doanh nghiệp, quản lý định danh tập trung 

Giải pháp giám sát hệ thống CNTT toàn diện - HPT SmartNOC 

Giải pháp đảm bảo vận hành liên tục 

Giải pháp quản lý vận hành kho 

Giải pháp quản lý nhà phân phối 

Dịch vụ phần mềm trên Power platform 

Dịch vụ đánh giá, kiểm thử hiệu năng hạ tầng CNTT

Dịch vụ bảo trì 

Dịch vụ CNTT trọn gói 

Dịch vụ quản lý hạ tầng CNTT 

Dịch vụ điện toán đám mây 

Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực CNTT 

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 

Tương tác với khách hàng
Cổng thông tin 

Tự động hóa marketing 

Quảng bá thương hiệu & xử lý khủng hoảng truyền thông 

Tự động hóa giao tiếp với khách hàng 

Giải pháp truy xuất và xác thực nguồn gốc 

Giải pháp quản lý trưng bày 

Giải pháp quản lý quà khuyến mãi 

Hệ thống khảo sát phân loại khách hàng 

Hệ thống quản lý các yêu cầu thanh toán 

Hệ thống camera kết hợp nhận dạng



Công nghệ
Giải pháp hạ tầng và nền tảng CNTT trên nền tảng đám mây 
Giải pháp xây dựng môi trường làm việc kết hợp 
Giải pháp tối ưu quy trình vận hành CNTT 
Giải pháp hạ tầng siêu hội tụ 
Giải pháp mạng SDWAN + SASE 
Dịch vụ vận hành CNTT 
Dịch vụ đánh giá và tư vấn kiện toàn bảo mật cho khách hàng sử dụng Microsoft 365 
Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng 

Giải pháp Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) 
Giải pháp Quản lý tập trung sự kiện an toàn thông tin và cảnh báo sớm (SIEM) 
Phần mềm theo dõi thông tin tình báo an ninh mạng 
Phần mềm Giám sát máy chủ, tích hợp quản lý tập trung 

Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng 
Nền tảng Quản lý lỗ hổng bảo mật 
Nền tảng Kiểm thử xâm nhập ứng dụng mobile 
Nền tảng Kiểm thử xâm nhập thông minh 

Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập 
Giải pháp Giám sát an toàn thông tin lớp mạng (NSM) 
Phần mềm săn lùng mối đe doạ tiềm ẩn 
Công cụ giám sát, phát hiện tấn công và phản hồi sự cố trên thiết bị đầu cuối 
Phần mềm Điều phối an ninh, tự động hoá quy trình và phản hồi sự cố ATTT  
Giải pháp tường lửa ứng dụng 

Dịch vụ Chủ động đánh giá ATTT 
Kiểm thử xâm nhập 
Dò quét lỗ hổng bảo mật 
Rà soát mã độc 
Đào tạo và diễn tập ATTT 
Đánh giá an toàn cấu hình bảo mật 
Đánh giá an toàn mã nguồn ứng dụng 
Tư vấn an toàn kiến trúc ứng dụng 
Đánh giá tổng thể ATTT 

Dịch vụ Ủy quyền giám sát ATTT 
Giám sát ATTT 
Ứng cứu sự cố ATTT 
Điều tra mối đe dọa ATTT 
Cung cấp nguồn thông tin tình báo an ninh mạng 
Tư vấn, thiết kế và xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) 



HỢP TÁC QUỐC TẾ CÁC ĐỐI TÁC CNTT HÀNG ĐẦU

Giải pháp phân tích dữ liệu 
Giải pháp và dịch vụ kho dữ liệu và 
xây dựng báo cáo thông minh 

Dữ liệu & phân tích 

Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng

Bảo hành các sản phẩm do HPT cung cấp; HPT là 
đại lý ủy quyền (service provider) của các Hãng 
công nghệ lớn
Cung cấp các dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ 
khẩn cấp, ngăn ngừa và khắc phục rủi ro, di dời hệ 
thống, cho thuê thiết bị và nhân sự CNTT
Các dịch vụ bảo hành, bảo trì được tiếp nhận thông 
qua hệ thống tổng đài: 18006686

Tôn trọng lẫn nhau

Phát triển về khoa học công nghệ, nâng cao 
tri thức

Đôi bên cùng có lợi

Chân thành, thủy chung

Giữ gìn bản sắc văn hóa riêng và tăng 
cường tình hữu nghị giữa các dân tộc

Lĩnh vực tích hợp hệ thống và cung cấp giải 
pháp, sản phẩm CNTT

Lĩnh vực mạng, viễn thông, an toàn bảo mật

Lĩnh vực phần mềm và dịch vụ phần mềm

Đối tác Bạch kim
Đối tác cao cấp

Đối tác Quản lý dịch vụ ATTT

Participal Partner in License & Hardware Track,

Cloud Sell Track
Đối tác Vàng Đối tác Bạc

Reseller Silver Partner Gold ResellerĐối tác Vàng

Đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây

Đối tác Vàng

Đối tác chiến lược

Advanced Specialization mảng giải pháp Modern Work


