Tài liệu kỹ thuật

Quản lý Tài liệu

Phát triển Website

DỊCH VỤ GIA CÔNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Gia công phát triển phần mềm (Offshore Software Development) là
một xu hướng CNTT đã phát triển, trưởng thành khẳng định tiềm
năng và vị thế của nó với các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Gia công phát triển phần mềm không chỉ còn là lựa chọn đơn thuần
cho doanh nghiệp mà được coi là một quyết định thông minh cho doanh nghiệp khi muốn cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận trên đầu tư.

Lợi ích của doanh nghiệp khi gia công phát triển phần mềm với TANNER
Chi phí hiệu quả:
•
Tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng, nhân lực
•
Tiết kiệm thời gian phát triển phần mềm và quản lý dự án
•
Rút ngắn thời gian ra thị trường cho các sản phẩm
Nguồn nhân lực dồi dào và có năng lực
Hạn chế tối đa rủi ro khi phát triển phần mềm
Kinh nghiệm chuyên sâu và kỹ thuật tiên tiến nhất
Đảm bảo chất lượng (Quá trình kiểm soát chất lượng khép kín)
An ninh dữ liệu và Bảo vệ quyền sở hữu

Các dịch vụ gia công phát triển phần mềm của TANNER
+ Phát triển phần mềm
		
Quản lý tài liệu
		
Hệ thống quản lý nội dung
		
Hệ thống quản lý kinh doanh
+ Tích hợp hệ thống
		
Tư vấn, thực hiện và duy trì hạ tầng CNTT
		
Tư vấn, triển khai và duy trì hệ thống phần mềm
+ Ứng dụng Plug-in hoặc Add-on
+ Thiết kế và phát triển Website
+ Phát triển các ứng dụng iPhone / iPad
+ Cho thuê nhân sự

Phát triển phần mềm

Thiết kế Catalog

Vẽ kỹ thuật

Chế bản điện tử

Phát triển dữ liệu

Tích hợp hệ thống

Quản lý dịch thuật

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn „Văn Phòng Xanh“

Ứng dụng iPhone/ iPad

Tài liệu kỹ thuật

Quản lý tài liệu

Phát triển website

DỊCH VỤ GIA CÔNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Quy trình của chúng tôi
		

		
		
		
		
		
		
		

Phát triển phần mềm

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
Thiết lập Hệ thống thông số kỹ thuật dự án
Thực thi dự án, Unit Test, rà soát dự án
Tích hợp thử nghiệm
Người sử dụng test
Tài liệu
Cài đặt hoặc triển khai
Đào tạo người sử dụng

Thiết kế catalog

Vẽ kỹ thuật

Chế bản điện tử

Năng lực của chúng tôi
Ngôn ngữ lập trình

Java, C++, C#, FileMaker, PHP, JavaScript,
CSS, Perl, Python, Balise

Công nghệ Web

Joomla, WebEdition, JSF, GWT, Ajax, JQuery,
Mootools, SQA (SOAP-WS, REST WS, BPEL)

XML

XSLT, XSL-FO, XPL, XForm, WordML, DITA

Frameworks & Thư viện

Phát triển dữ liệu

Tích hợp hệ thống

Quản lý dịch thuật

Sharepoint, Hibernate
Tư vấn doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu
Tiêu chuẩn

Danh sách khách hàng

Astoria, FileMaker, MS SQL Server, MySQL
Spice Level 3 (ISO 15504)
ISO 9001: 2008

Tư vấn „Văn Phòng Xanh“

Ứng dụng iPhone/ iPad

Công ty TNHH TANNER Việt Nam.
43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel. +84 8 3997-3452
Fax. +84 8 3997-3465
salesvn@tanner.de
www.tanner.vn

