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THƯ NGỎ
Kính gửi Quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINH HIỂN xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khoẻ 
và lời chào trân trọng nhất.
Công ty Vinh Hiển là một trong những Công ty có bề dày kinh nghiệm và đi đầu về lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh các thiết bị tự động hóa và dịch vụ như:

- Sản xuất Thiết bị GPS dành cho Ô tô (GPS), Thiết bị Giám Sát hành Trình hợp 
quy Bộ GTVT Việt Nam.
- Cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu GPS và phần mềm phân tích, quản lý Ô tô trực 
tuyến.
- Cung cấp các thiết bị  Camera giám sát hình ảnh trực tuyến thông qua sóng 3G.
- Cung cấp các Bộ quét thẻ RFID dành cho quản lý lái xe.
- Thiết kế chế tạo các thiết bị điều khiển tự động và tự động thu thập dữ liệu từ 
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- Thiết kế chế tạo các thiết bị điều khiển tự động và tự động thu thập dữ liệu từ 
xa qua sóng GSM/3G hoặc các mô hình sóng vô tuyến khác.

Hiện nay, với tốc độ phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới cũng như của bản thân các 
doanh nghiệp, việc sử dụng thiết bị giám sát nói trên đang dần phổ biến. Đó là cách giúp khách 
hàng dù ở bất cứ nơi đâu trong nước hay nước ngoài bạn vẫn có thể theo sát, quản lý công việc 
một cách hiệu quả nhất. 
Vì thế, với phương châm sự “Sự hài lòng của khách hàng là thành công của Công ty Chúng 
tôi”, chúng tôi đã không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ Quý khách, đem đến cho 
người tiêu dùng những dịch vụ hoàn hảo nhất. Nó cũng chính là chìa khoá cho sự thành công của 
Công ty chúng tôi.
Trên tất cả chúng tôi hiểu được sự thành công của Công ty có được là nhờ sự ủng hộ vô cùng qúy 
giá của  Qúy khách hàng và các đối tác cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể 
cán bộ công nhân viên. 
Thêm một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả Quý vị.

Chủ tịch 

TẠ CÔNG THUẬN



Giới thiệu về Vinh Hiển (V-ECOM)

Tên công ty Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Vinh Hiển

Tên tiếng anh V-ECOM Co.,LTD

Năm thành lập: 2/2002 
Trụ sở chính 12-22 Bàu Cát 3, P.14, Q.Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax (+84-8) 3849 3939 Fax: 08-3849.4877

Địa chỉ Email vecom.gps@vinhhien.vn

Địa chỉ Website www.vinhhien.vn 

ĐKKD/ Mã Số Thuế 0302538267 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp HCM cấp lần đầu 2/2002
Vốn điều lệ:

Ngành Nghề KD Nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông cho ngành GTVT, 
ATGT và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành.
(GPS, Tracking, Giám sát hành trình…)
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TẦM NHÌN Trở thành một ĐỐI TÁC TIN CẬY của tất cả các DOANH NGHIỆP KINH 
DOANH  VẬN TẢI TẠI VIỆT NAM

TẦM NHÌN,SỨ MỆNH
TÔN CHỈ KINH DOANH

SỨ MỆNH TÔN CHỈ KINH DOANH
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� Phát triển các sản phẩm và giải pháp 
phần mềm – phần cứng giúp cho 
công việc kinh doanh của mọi cá nhân, 
doanh nghiệp trở nên DỄ DÀNG và 
HIỆU QUẢ hơn.

� Tạo nét đặc trưng sản phẩm: phát
triển những ý tưởng mới trong việc
ứng dụng CNTT cho các lĩnh vực Giao
thông vận tải tại Việt Nam và các
ngành nghề khác.

� Luôn đặt lợi ích của khách hàng 
và người lao động lên hàng đầu. 
Lợi nhuận là kết quả tất yếu theo 
sau.

� Nơi mà mọi người luôn được tôn 
trọng, được sáng tạo và không 
ngừng cải thiện về kỹ năng, đạo 
đức và giá trị vật chất.

� Sản phẩm của Vinh Hiển luôn
hướng đến lợi ích chung cho
cộng đồng.



Giải thưởng đạt được
Vinh Hiển nhận giải thưởng Cúp vàng: “Sản phẩm tin cậy, 

dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng” năm 2014.

Giải thưởng Cúp vàng: “Sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo , nhãn hiệu ưa 
dùng” năm 2014 do Hội người tiêu dùng và Hội sở hũu trí tuệ Việt Nam bình chọn. 
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Tổ chức – Hiệp hội tham gia:

-Hiệp hội TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCA)  - 2002
-Hiệp hội DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH TP.HCM - 2006
-Hiệp hội VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM (VATA) - 2009
-Hiệp hội VẬN TẢI HÀNG HÓA TP.HCM - 2009
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-Hiệp hội VẬN TẢI HÀNG HÓA TP.HCM - 2009
-Hiệp hội TÁXI TP.HCM -2014



Đội ngũ nhân sự
Nhân sự tăng trưởng đều qua các năm,ở cả 3 miền, đảm bảo đầy đủ nhân lực để thực 
hiện tốt các dự án cho khách hàng.

Trình độ nhân sự tại Vinh Hiển

Trình độ Tổng Số Tỉ Lệ%

Kinh Nghiệm nhân sự tại Vinh Hiển
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Trên Đại Học 3 3.7

Đại Học 20 25

Cao Đẳng 32 40

Trung 
cấp/KTV

25 31.3

Tổng Cộng 80 100

Đội ngũ nhân viên có trình độ và kinh nghiệm mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ 
chuyên nghiệp, chất lượng cao.



Lắp ráp và sản xuất thiết bị
� Đội ngũ kỹ sư lành nghề ĐH Bách Khoa HCM
� Đào tạo chuyên sâu ở Mỹ Nhật
� Kinh Nghiệm lâu năm trong nghề

-Phương Tiện Nghiên Cứu- Thí Nghiệm Hiện Đại 
-Máy Móc Lắp Ráp Công Nghệ Cao
-Đáp ứng sản xuất 10.000 thiết bị/tháng
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-Đáp ứng sản xuất 10.000 thiết bị/tháng
-Lắp đặt,kiểm tra chất lượng,sàn xuất phụ kiện,in ấn.
-Linh Kiện Nhập Khẩu Từ USA, CANADA.



Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
� Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm
� Nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp
� Thời gian hỗ trợ chu đáo:

• Từ 7h30 � 21h00 (7 ngày/tuần)
• Làm việc kể cả ngày lễ và chủ nhật

� Hỗ trợ kỹ thuật: 3 miền Bắc,Trung,Nam.
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� Tư vấn khách hàng ứng 
dụng phần mềm

� Quy trình quản lý 
� Hướng dẫn sử dụng 

� Bảo trì,nâng cấp
� Sửa chữa,Lắp đặt
� Đội ngũ KTV lành 

nghề,lâu năm.



Trụ sở và chi nhánh
� Trụ sở chính: 12-22 Bàu Cát 3, P.13,Tân Bình,HCM
- Gồm 03 chi nhánh lớn tại Hà Nội – Đà Nẵng và Tp.HCM:
1. Chi nhánh 1 Tp.HCM : 127/2/104 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa,Tân

Phú.
2. Chi nhánh 2 Hà Nội: P2404 - Vimeco CT3,Phố Nguyễn Chánh,Quận

Cầu Giấy Tp.Hà Nội.
3. Chi Nhánh 3 Đà Nẵng: Số 03 An Xuân 1,P. An Khê, Quận Thanh Khê

– Tp. Đà Nẵng.
Với 100% Văn phòng trụ sở - chi nhánh thuộc sở hữu CTY VINH HIỂN.
Văn phòng tỉnh: Gồm 09 văn phòng hỗ trợ khách hàng tại khắp 3 miền

Bắc – Trung - Nam

Huế
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Bắc – Trung - Nam
1. VP Kiên Giang:260A Nguyễn Bỉnh Khiêm,P Vĩnh Thạnh,Rạch Giá,Kiên

Giang
2. VP Long Xuyên: Bến xe Long Xuyên 414 Trần Hưng Đạo,P Mỹ

Phước,Long Xuyên.
3. VP Cà Mau: Bến xe Tp. Cà Mau Quốc Lộ 1A, Lý Thường Kiệt,Phường

6,Tp Cà Mau.
4. VP Khánh Hòa :58 Đường 23 tháng 10, Khánh Hòa,Nha Trang.
5. VP Lâm Đồng: 9 Tô Hiến Thành,P3,Đà Lạt,Lâm Đồng.
6. VP Đồng Nai: Trung tâm Quản lý điều hành Vận Tải – Tp.Biên Hòa.
7. VP Bình Thuận: QL1A. Tp.Phan Thiết – Bình Thuận.

8. VP Hải Phòng :P103 Nhà Tầng 2, 282 Đà Nẵng,Ngô Quyền,Hải
Phòng.

9. VP Huế: Bến xe phía Nam Tp.Huế

Đồng Nai

Khánh Hòa



Nghiên cứu và chế tạo
Các sản phẩm đã nghiên cứu – sản xuất thương mại và triển khai thành công ở 
Việt Nam:

Thiết bị Ruraloop: Thiết bị viễn thông nông thôn, cung cấp
tin hiệu điện thoại kéo dài cho Bưu Điện các tỉnh tại các xã

-Từ năm 2002:Triển khai hệ thống viễn thông phục vụ các khu vực 
nông thôn miền núi tại các Làng - Xã miền Núi trung du Việt Nam,
tại các Bưu điện Văn Hóa xã các tỉnh miền Trung
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tin hiệu điện thoại kéo dài cho Bưu Điện các tỉnh tại các xã
khu vực vùng sâu vùng xa. Sử dụng sóng vô tuyến băng tần
VHF đi xuyên qua núi.

eRouter Dialer: thiết bị tự động quay số 171 - 177-
178,... mỗi khi khách hàng thực hiện các cuộc gọi đi liên 
tỉnh hay quốc tế. Với thiết bị này chúng tôi bảo đảm tất cả 
các cuộc gọi đi liên tỉnh hay quốc tế của quý khách sẽ 
được tự động chuyển sang dịch vụ điện thoại giá rẻ VoIP 
171 - 177 - 178.



Nghiên cứu và Chế tạo (1) 
Các sản phẩm đã nghiên cứu và thành công triển khai ở Việt Nam

Thiết kế và chuyển giao công nghệ sản xuất thiết bị
Truyển dẫn 2Mbps trên cáp đồng cho Nhà máy Z755 – Bộ
Tư Lệnh Thông Tin.
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Thiết bị Tích hợp GPS RPLink dành cho Taxi

Thiết bị VECOM G.TRACK SYSTEMS:Hệ thống Giám sát
Định vị Tàu Thuyền



Nghiên cứu và Chế tạo (2)
Sản phẩm chủ lực nhất best seller những năm gần đây:

Thiết bị Giám sát hành trình GPS/GPRS 
từ 2006 đến nay 

XBX-A/XBX-A1 – Thiết bị GSHT hợp quy Bộ GTVT : Thiết bị 
bộ nhớ "khổng lồ" sử dụng cho Hệ thống quản lý Ôtô và Quản lý 
Lái xe An toàn.
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Thiết bị Giám sát hành trình XBX-S : dành cho xe máy, xe ô tô
cá nhân với chi phí thấp.
Đặc biệt với tinh năng : Tắt máy từ xa, Nhắn tin để biết vị trí xe.

Lái xe An toàn.
-Tích hợp công nghệ định vị GPS của USA và GSM/GPRS –
CANADA xác định vị trí Ôtô của mình tại bất cứ nơi nào có phủ 
sóng Điện thoại di động.
-Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp các chức năng thông báo 
khẩn cấp và khả năng chống trộm xe, và tất cả các tính năng 
liên quan đến việc quản lý xe và an toàn.



Nghiên cứu và Chế tạo (3)

Nhằm đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn 31/2011/BGTVT
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Vinh Hiển đã cho ra đời

Phụ kiện thiết bị GSHT nâng cấp thiết bị GSHT XBX-A
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Công ty đã đạt được giấy chứng nhận hợp quy
của Bộ GTVT và Bộ Truyền thông
Đáp ứng 5 thông số chính theo yêu cầu của Bộ
� Hành trình xe
� Số lần dừng đỗ
� Số lần đóng-mở cửa
� Tốc độ xe,số lần quá tốc
� Thời gian lái xe và số lần chạy xe liên tục.



Nghiên cứu và Chế tạo (4)
Đồng thời nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới cho 
phù hợp với yêu cầu Quy chuẩn Việt Nam QC 31/2011/BGTVT
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Thiết bị GSHT XBX-A1 model 2013 thiết
kế mẫu mã nhỏ gọn và đẹp mắt
CPU tốc độ cao của NXP-USA
Hỗ trợ :

o Sensor nhiên liệu
o Bộ quét thẻ RFID
o Camera ghi hình

Với nhiều tính năng hiện đại,phong phú

Giấy chứng nhận Bộ 
GTVT

Giấy chứng nhận Bộ 
Truyền thông



Nghiên cứu và Chế tạo (4)
Đồng thời nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới cho 
phù hợp với yêu cầu Quy chuẩn Việt Nam QC 31:2014/BGTVT
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Thiết bị GSHT XBX-A3 model 2015 thiết
kế mẫu mã nhỏ gọn và đẹp mắt
CPU tốc độ cao của hãng MICROCHIP 
USA.
Hỗ trợ :

o 2 Sim 2 Sóng
o Bộ đọc thẻ RFID
o Camera ghi hình

Với nhiều tính năng hiện đại,phong phú

Giấy chứng nhận Hợp 
quy số 
1/SXLR/2015/TCĐBVN

Giấy chứng nhận hợp 
quy do Bộ Truyền 
thông cấp



Nghiên cứu và Chế tạo (5)
Thiết bị XBX-DVR – Giải pháp Giám sát 

hình ảnh Ô tô trực tuyến  !

-Hỗ trợ 4 camera hồng ngoại
-Thẻ nhớ SD  32GB (hỗ trợ lên tới
128GB) lưu âm thanh và hình ảnh
-Ghi hình – truyền hình ảnh tức
thời và sao lưu hình vào Thẻ nhớ
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thời và sao lưu hình vào Thẻ nhớ
-Có Loa,Có Micro,Kết nối GPS.
-Xem hình qua mạng 3G,tablet...
-Đàm thoại hai chiều qua LOA và
micro.



Một số dự án điển hình
1. Dự án triển khai Thiết bị Hộp đen GPS XBX-M và Hệ thống quản lý Đội xe Marketing 
C.O.M cho các nhà thầu của UNILEVER Việt Nam (Từ năm 2006)
2. Dự án lắp đặt Hộp đen GPS XBX-A cho đội xe Công ty Mai Linh Du Lịch (Car rental) -
Từ năm 2007.
3. Dự án lắp đặt thiết bị Hộp đen GPS XBX-A cho đội xe khách CTY Vận Tải tốc hành Mai 
Linh Express - Từ năm 2007
4. Dự án lắp đặt thiết bị hộp đen quản lý xe vận chuyển GAS - Công ty GAS Thành Tài -
Từ năm 2007
5. Dự án lắp đặt Hộp đen quản lý xe Tải và Xe đầu kéo - Công ty NIPPON EXPRESS Nhật 
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5. Dự án lắp đặt Hộp đen quản lý xe Tải và Xe đầu kéo - Công ty NIPPON EXPRESS Nhật 
Bản - Từ năm 2008
6. Dự án lắp đặt Hộp đen cho đội xe chở khách đường dài - Công ty CP Phương Trang -
Từ năm 2008
7. Dự án lắp đặt Hộp Đen cho đội xe Bắc - Nam Công ty Dragon Logistic Nhật Bản
8. Dự án lắp đặ Hộp Đen GPS và Thiết bị VChat-POS cho đội xe vận tải nước giải khác 
Công ty Tân Hiệp Phát
9. Dự án lắp đặt thiết bị Giám sát hành trình cho hơn 1500 xe buýt Tp.HCM (2011)
10. Dự án khai lắp đặt thiết bị GSHT cho xe buýt tỉnh Đồng Nai và Công ty Sonadezi
(2012)
11. Dự án lắp đặt thiết bị GSHT cho 100% xe buýt Tp. Đà Nẵng từ nguồn vốn World 
Bank (2013)
Công ty Vinh Hiển đang cung cấp sảnh phẩm và dịch vụ quản lý ô tô các loại
cho hơn 50,000 phương tiện vớihơn 5000 khách hàng tại Việt Nam.



Khách hàng tiêu biểu
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Khách hàng tiêu biểu
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Khách hàng tiêu biểu
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