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GIỚI THIỆU CÔNG TY

BẢN SẮC CÔNG TY
Đối với khách hàng chúng tôi luôn đặt mục tiêu thấu hiểu văn hóa của khách hàng và
phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng” lên hàng đầu.
Đối với nhân viên chúng tôi luôn khuyến khích sáng tạo và đưa ra ý kiến cá nhân của
họ về việc phát triển công ty. Chúng tôi muốn tạo ra một công ty tiếp thu được tất cả
những tinh hoa trong đội ngũ nhân sự của mình chứ không chỉ là sự tinh hoa của một
bộ phận lãnh đạo.
Điểm đặc trưng trong văn hóa ứng xử trong công ty của chúng tôi đó chính là sự
chân thành.

LỊCH SỬ

2015
2014
2013

2012
2 thành viên

10 thành viên
Web Devolopment
Smartphone

30 thành viên
Web Devolopment
Smartphone
Game Unity
Embedded System

40-80 thành viên
Web Devolopment
Smartphone
Game Unity
Embedded System

2NF SOFTWARE CO., LTD
2NF là Công ty phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và các
sản phẩm phần mềm cho các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Công bằng & Minh bạch

Với phương châm am hiểu sâu sắc về chuyên môn và công nghệ, cộng với nhiệt tình
và đam mê, chúng tôi tạo ra những sản phẩm phần mềm đặc sắc trên thị trường.
Với sự am hiểu về văn hóa, cùng với sự thấu hiểu khách hàng, chúng tôi luôn đem đến
những dịch vụ đáp ứng tối đa sự thỏa mãn của khách hàng.

THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty: Công ty TNHH Phần mềm 2NF (2NF Software Co., LTĐ)
Năm thành lập: 04/2012
Nhân viên: 50 người
Địa chỉ: 9th Floor, 3A Building, 82 Lane, Duy Tan Street, Cau Giay District, Ha Noi City.
Mobile: (084) 43-8398-714
Email: info@2nf.com.vn, hanh@2nf.com.vn
Website: www.2nf.com.vn , www.2nf.vn

Tận tâm

Core
Values
Sáng tạo

SẢN PHẨM
EBOOKSTORE

E-COMMERCE
Đây là một giải pháp hoàn chỉnh cho e-commerce dành
cho các doanh nghiệp chuyên về TMDT.
Hệ thống e-commerce hoàn chỉnh trên web dành cả cho
PC và Smartphone.
Sản phẩm này được phát triển trên nền tảng nopCommerce
đang rất nổi tiếng hiện nay.

GAME
A few centuries after the apocalypse, ice in the two poles
have melted and the earth has no land left. Disorder and
riot occurs everywhere. Governments were destroyed.
People built giant cubes and linked them together to have
a place to live on. Minerals became rare and hold much
value. All the big corporate and organization rise to powers
and start to trade, research robot run by water to dominate
mineral rich areas. You, as the new chairman of one of the
great organization, driven by your ambition, have raised
your own robot army and start your conquest campaign to
bring order to the chaotic world.

DỊCH VỤ

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS
Theo Waterfall model
WEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT

Analyze and Investigate requirement
Define System Requirement

Requirement Definition

Quality Control (QC)

Phát triển các website giới thiệu công ty, các hệ thống
E-Commercer, hệ thống CMS và Social Network.

Define Sub System
Create System Functions Specification
Design User interface
Design Database
Design Screen transformation,
operation, exception

External Design

QC
Internal Design

QC

SMARTPHONE APPLICATION DEVELOPMENT
Phát triển các app trên iOS, Android theo nhu cầu của khách hàng.

Create Module Specification
Coding
Unit Test Integration
Test between components

Project Lifecycle
& Quality Control

Coding

QC
Integration Test
QC
System Test

Project lifecycle: Define each phase Activities, Products and Passing conditions
Quality Gate: Check work/work product of each phase must pass defined criteria

GAME DEVELOPMENT
Phát triển game trên smartphone bằng Unity 3D.

Theo Scrum

Phát triển các phần mềm, phần cứng cho các bo mạch, con chíp,..

ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
Xây dựng và maintain các hệ thống: CRM, ERP,..

Clound Technology

EMBEDDED SYSTEM DEVELOPMENT

Mobility Technology

TECHNOLOGY SKILLS
Presentation Technology

Development

Frameworks/Tools

Database

OS Server

QC

