
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP 

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 TOÀN CẦU GB
Website: http: //gbis.vn

27001 9



DANH MỤC

GIỚI THIỆU VỀ GB

Tư cách pháp nhân

Quá trình hình thành và phát triển

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

Cơ cấu tổ chức

Nguồn nhân lực

Lĩnh vực hoạt động

GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LỰC 
TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tích hợp hệ thống thông tin

Chuyển đổi số - Số hóa dữ liệu

Công nghệ - Tài nguyên - Môi trường

KHÁCH HÀNG

Về chúng tôi

Văn hóa công ty

Giải thưởng

06

07

08

09

10

13

15

19

36

05

11

12

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

04

14

48

50

CHỨNG NHẬN 51



CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB4

GIỚI THIỆU VỀ 
CÔNG TY GB

Thành lập ngày 21 tháng 3 năm 2016, trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, GB là 

một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT), Môi 

trường tại Việt Nam.

Liên tục xuất hiện trong Danh sách các công ty CNTT, Môi trường hàng đầu Việt Nam, 

GB vẫn luôn trung thành Sứ mệnh: Nghiên cứu và phát triển những ứng dụng công 

nghệ tiên tiến trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 với các lĩnh vực như: chuyển đổi số, tích 

hợp hệ thống thông tin, công nghệ tài nguyên - môi trường, chính phủ điện tử ... cho 

khách hàng tại Việt Nam và Quốc tế.

Trên lộ trình phát triển của mình, GB sở hữu các sản phẩm giải pháp CNTT, Môi trường 

ưu việt được kiến tạo bởi các thành viên tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo, có chuyên môn 

và tay nghề cao, với hệ thống mạng lưới đối tác rộng khắp trên toàn Thế giới. GB tiên 

phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất nhằm mang đến những trải nghiệm mới 

mẻ và giá trị tối đa cho khách hàng.

Xác định tầm nhìn “Xây dựng GB trở thành Tập đoàn công nghệ và dịch vụ đẳng cấp 

Quốc tế”. Với Giá trị cốt lõi: Đặt “TRÁCH NHIỆM” làm nền tảng của sự phát triển; Coi 

trọng tư duy “SÁNG TẠO” trong công việc; Đề cao “UY TÍN” lắng nghe thấu hiểu và hỗ 

trợ thực hiện; Tạo dựng và đem lại “GIÁ TRỊ” cho xã hội; Với tiềm lực tài chính dồi dào, 

kinh nghiệm triển khai phong phú và đội ngũ nhân lực tận tâm, GB tự tin khẳng định uy 

tín và sức mạnh hội tụ trở thành một doanh nghiệp CNTT uy tín hàng đầu trong kỷ 

nguyên công nghệ số.



Với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, các thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm, hệ 

thống trung tâm dữ liệu đặt tại Việt Nam, Mỹ và Nhật..; GB cam kết luôn đáp ứng mọi yêu 

cầu kỹ thuật, cung cấp các giải pháp CNTT cho đơn vị và cá nhân sử dụng. Sự hài lòng 

của Quý khách hàng là niềm vinh dự của GB. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ 

nét trong từng sản phẩm, dịch vụ mà Công ty cung cấp: Sản phẩm chất lượng cao, giá cả 

cạnh tranh, giao nhận nhanh chóng, chính xác và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả 

cho Quý khách hàng. 

GB cam kết :

- Giá sản phẩm cạnh tranh nhất so với nhà cung cấp khác.

- Tư vấn, chọn lọc sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu, chi phí của Quý khách hàng.

- Chất lượng sản phẩm tốt nhất, công nghệ mới nhất đạt đúng tiêu chuẩn.
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VỀ CHÚNG TÔI

Với tôn chỉ: “Hết lòng vì sự thành công và hài lòng của 

khách hàng, cùng với đội ngũ nhân sự xuất sắc, quy 

trình làm việc chuyên nghiệp, các tiêu chuẩn kiểm 

soát chất lượng nghiêm ngặt và năng lực nghiên cứu, 

sáng tạo phát triển vượt trội, GB đang không ngừng nỗ 

lực đổi mới hoàn thiện hướng đến mục tiêu trở thành 

đơn vị top 10 Đông Nam Á về cung cấp các dịch vụ  

chuyển đổi số năm 2030”.

Trân trọng! 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG 

THÔNG TIN TOÀN CẦU GB

Tổng Giám đốc - Dương Văn Nghiệp

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động của mình, toàn thể cán bộ nhân viên GB luôn tâm 

niệm và làm việc theo đúng phương châm, cam kết đề ra: “Sáng Tạo - Phát triển - Bền 

vững” không ngừng học hỏi, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 

nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khác hàng.



Tên Công ty:

Tên giao dịch đối ngoại:

Tên viết tắt:

Đăng ký Kinh doanh số: 

Tổng giám đốc
Người đại diện pháp luật:

Trụ sở Công ty:

Chi nhánh: 

Điện thoại:

Email:

Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG 

THÔNG TIN TOÀN CẦU GB

GB Global Integrated Information System Joint Stock Company

GBIS., JSC

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2016; 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho 
Công ty CP tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB  

Dương Văn Nghiệp 

Tầng 2 tòa nhà CT3-X2 Phố Trịnh Đình Cửu, 

P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam

B10.01 Chung cư Sunrise City View 
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

0243.857.0666

info@gbis.vn

https: //www.gbis.vn

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG 
THÔNG TIN TOÀN CẦU GB
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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GB đã đặt chân tới hơn 30 tỉnh thành và gần 10 bộ ban ngành.

 Công ty được thành lập, lĩnh vực chính là Kinh doanh Công nghệ thông tin

Phát triển mở rộng các dự án Công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống cho 
các tỉnh, các bộ ban nghành và triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh 
Môi trường.

Thành lập trung tâm nghiên cứu (R&D) phát triển phần mềm ứng dụng và 
chuyển đổi số. Đột phá mở rộng kinh doanh tới các tỉnh thành phía Trung và 
phía Nam.

Công ty thành lập chi nhánh Phía Nam, mở văn phòng đại diện tại 
TP. Hồ Chí Minh 

GB xuất sắc lọt Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT Việt 
Nam và là đơn vị tiêu biểu được bình chọn có sản phẩm, giải pháp xuất sắc 
đạt giải thưởng Sao Khuê 2021.



SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: 

“Xây dựng GB trở thành Tập đoàn công nghệ 

và dịch vụ đẳng cấp Quốc tế”.

Sứ mệnh:

Nghiên cứu và phát triển những ứng dụng công 
nghệ tiên tiến trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 với 
các lĩnh vực như: chuyển đổi số, tích hợp hệ 
thống thông tin, công nghệ tài nguyên - môi 
trường, chính phủ điện tử,...  cho khách hàng tại 
Việt Nam và Quốc tế. 

Giá trị cốt lõi:

Đặt Trách nhiệm làm nền tảng của sự phát triển; 
Coi trọng tư duy Sáng tạo trong công việc; Đề cao 
Uy tín lắng nghe thấu hiểu và hỗ trợ thực hiện; 
Tạo dựng và đem lại Giá trị cho xã hội; GB cam 
kết và nỗ lực hết mình vì một sự nghiệp phát triển 
CNTT Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB8



CƠ CẤU TỔ CHỨC
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Đội ngũ nhân sự chất lượng cao được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, tâm huyết, 
nhiệt tình, yêu nghề, giỏi chuyên môn, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt 
động.

-   Tư vấn và cung cấp dịch vụ giải pháp số hóa tài liệu, số hóa di sản - cổ vật

-   Phát triển, triển khai dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa di sản - cổ vật

-   Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và tích hợp hệ thống CNTT

-   Tư vấn, triển khai các dự án về Môi trường

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Biểu đồ tăng trưởng nhân sự

Chất lượng nhân sự

Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân - kỹ sư Khác

Công tác đào tạo nhân sự: 100% nhân sự được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên tại 

công ty. Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao chuyên môn cập nhập kiến 

thức kỹ năng mới nhất cho CBNV để đáp ứng nhu cầu công việc, tổ chức các buổi hội thảo 

khoa học, mời các chuyên gia đầu ngành về chia sẻ kiến thức, kỹ năng cho CBNV. Cử nhân 

viên đi học tại các Trung tâm đào tạo uy tín trên thị trường.

NGUỒN NHÂN LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB10
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Văn hóa doanh nghiệp được thể hiện trong SLOGAN của Công ty: 

SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG

Công ty luôn đề cao sự sáng tạo của tất cả CBNV trong Công ty, sáng tạo để tạo ra sự 

khác biệt. Ban lãnh đạo luôn khuyến khích CBNV phát huy sự sáng tạo trong công việc, 

trong cuộc sống, hướng đến những ý tưởng mới. Để không ngừng mang tới cho khách 

hàng những sản phẩm khác biệt. Sự khác biệt về các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi 

đem đến cho khách hàng và đối tác là các sản phẩm thông minh, tiên tiến và giá trị.

CBNV GB luôn nỗ lực làm việc hết mình, thường xuyên thay đổi, cập nhật cải tiến để phù 

hợp với thực tế cùng đưa GB ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Công ty tập trung vào việc tạo ra một môi trường làm việc bình đẳng và thân thiện, 

không phân biệt vùng miền, cấp bậc hay chức vụ.

Tại GB CBNV sẽ được hướng dẫn tham gia hoạt động đào tạo xen lẫn với các hoạt động 

Team Building, văn nghệ nhằm tạo sự gắn kết và hiểu nhau hơn. Đây cũng chính là một 

phần teamwork mà Ban lãnh đạo mong muốn mọi người có thể cùng nhau đi lên trong 

công việc, làm việc nhóm để phát triển bản thân.

GB thiết lập các chuẩn mực chuyên nghiệp và tuân thủ những chuẩn mực đó trong hoạt 

động của mình đối với khách hàng, nhằm tạo sự bền vững với khách hàng, với xác hội và 

với chính CBNV trong công ty. Ban lãnh đạo đặt niềm tin rằng CBNV qua các thế hệ sẽ 

cùng nhau xếp những viên gạch vững chãi để xây một GB vững mạnh, đoàn kết. 



GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB12

1

2

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BÌNH CHỌN 

CÓ SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP SUẤT SẮC 

ĐẠT GIẢI SAO KHUÊ 2021 

LỌT TOP 10 DOANH NGHIỆP

CUNG CẤP DỊCH VỤ, 

GIẢI PHÁP CNTT VIỆT NAM 



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN

• 

CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG• 

CHUYỂN ĐỔI SỐ - SỐ HÓA DỮ LIỆU

GB - MANG LẠI GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT 
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NĂNG LỰC TRONG 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



TÍCH HỢP HỆ THỐNG

THÔNG TIN 
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Trung tâm dữ liệu - Data center (DC) là khu vực chuyên biệt chứa máy chủ hay phòng máy 

tính. Đây là nơi đặt, vận hành và quản lý máy chủ và và các thành phần liên quan như hệ 

thống truyền thông hay hệ thống dữ liệu. DC rất quan trọng nên các tổ chức/doanh nghiệp 

thường phải tính toán kỹ lưỡng để xây dựng hệ thống Data Center nhằm đáp ứng tối đa nhu 

cầu sử dụng, trong khi giảm thiểu chi phí thiết lập và vận hành để đạt được hiệu quả cao về 

mặt kinh tế.

Thấu hiểu điều này, GB cung cấp dịch vụ Tư vấn và Thiết kế  triển khai giải pháp hạ tầng 

Trung tâm dữ liệu cho các tổ chức, đảm bảo các Data Center đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA 942 

Rated III. Các chuyên gia của GB sẽ khảo sát nhu cầu, hiện trạng hạ tầng công nghệ của 

khách hàng và tính toán, so sánh, tư vấn, khuyến nghị các thành phần của hạ tầng 

datacenter/server room sao cho có thể đáp ứng đủ hiệu năng với chi phí phù hợp nhất.

TƯ VẤN, TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU 



Tư vấn xây dựng trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn:

GB với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, GB tự tin có thể tư 

vấn, đưa ra cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất khi xây dựng trung tâm dữ liệu

Trang thiết bị Data Center:

Máy móc thiết bị được GB sử dụng trong quá trình thiết kế, xây dựng trung tâm dữ liệu cho 

khách hàng đều được nhập khẩu từ các nhà cung cấp chính hãng hàng đầu thế giới với 

những mẫu mới nhất, đảm bảo chất lượng tốt nhất với giá thành phải chăng nhất trên thị 

trường hiện nay

Thiết kế chi tiết: 

GB sẽ đưa ra bản phác thảo và lộ trình xây dựng từng hạng mục cụ thể của 1 trung tâm dữ 

liệu, bao gồm: Không gian vật lý, sàn nâng, hệ thống cáp điện, hệ thống nguồn dự phòng, 

hệ thống cáp, hệ thống chống cháy, hệ thống làm mát, hệ thống máy chủ,...

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB16



GB cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm: Đánh giá, hoạch định, triển khai, tối ưu quản trị 

cho hạ tầng mạng LAN/WAN/Wireless, các hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, 

các hệ thống quản trị, an toàn dữ liệu,… cho các hệ thống thông tin của mọi quy mô và loại 

hình khách hàng
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TƯ VẤN, TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HẠ TẦNG MẠNG 

Tư vấn thiết kế triển khai hệ thống mạng LAN

Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các dịch vụ đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn công nghệ 

mang LAN hiện đại với chất lượng cao nhất 

Tư vấn thiết kế triển khai hệ thống mạng WAN

Dịch vụ cung cấp xây dựng hệ thống mạng WAN quy mô từ nhỏ, trung bình tới quy mô lớn 

phù hợp với hạ tầng viễn thông của Việt Nam và Quốc tế, đảm bảo các yêu cầu thông tin 

của khách hàng, tối ưu về chi phí ban đầu và chi phí hoạt động định kỳ. Công Nghệ WAN 

tiến tiến nhất được ứng dụng đưa vào thực tế.

Tư vấn thiết kế triển khai Wireless, camera

Với những tiến bộ mới trong công nghệ Wireless cho phép tạo ra các hệ thống mạng LAN 

Wireless tốc độ cao và có độ ổn định, an toàn cao. Đáp ứng nhu cầu xây dựng môi trường 

Wireless, dịch vụ tư vấn - thiết kế - triển khai hệ thống Wireless do chúng tôi cung cấp bao 

gồm:

+ Dịch vụ xây dựng hệ thống LAN Wireless

+ Dịch vụ xây dựng hệ thống kết nối poin - to - point, point - to - multipoint sử dụng 

công nghệ Wireless
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Với các doanh nghiệp sở hữu các dữ liệu và tài nguyên yêu cầu được bảo vệ, giám sát tình 

trạng sử dụng một cách chặt chẽ. Các dữ liệu và tài nguyên này là nơi lưu trữ và xử lý các số 

liệu liên quan đến khách hàng và của doanh nghiệp với giá trị rất lớn. Thông qua các dữ liệu 

này, nguồn tài chính được luân chuyển theo một trình tự và qui tắc chặt chẽ. Nếu các dữ liệu 

và các tiến trình này bị can thiệp không hợp lệ, chắc chắn sẽ xảy ra sự rối loạn và thiệt hại 

đáng kể cho doanh nghiệp cũng như mất mát uy tín của chính doanh nghiệp đó.

TƯ VẤN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH HỆ THỐNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG PHẦN MỀM, 

GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm cho khối cơ quan nhà nước như: 

Cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý ngành giáo dục, 

phần mềm quản lý hộ tịch - hộ khẩu, phần mềm quản lý công chứng, chứng thực…. Các phần 

mềm do GB phát triển và triển khai có khả năng cài đặt, vận hành trên mọi nền tảng (Linux, 

Window,...; có thể khai thác hiệu quả với nhiều loại trình duyệt phổ biến, chạy từ nhiều hệ 

thống máy tính khác nhau như: Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Opera, Cốc cốc,...



CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số là một trong những mục 

tiêu được quan tâm hàng đầu của các 

doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. 

Chính phủ Việt nam cũng đặc biệt quan 

tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Chuyển đổi số không chỉ có vai trò quan 

trọng tại các doanh nghiệp mà chuyển 

đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong 

các lĩnh vực khác của xã hội như chính 

phủ, truyền thông đại chúng, y học, 

khoa học...

CHUYỂN ÐỔI SỐ 

Nâaâng�taàm�giaù�trò�-�Saün�saøng�ñaùp�öùng�nhu�caàu�cuûa�baïn�!�Nâaâng�taàm�giaù�trò�-�Saün�saøng�ñaùp�öùng�nhu�caàu�cuûa�baïn�!�
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DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ



LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB20
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GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA GB

Trong thực tế các giai đoạn chuyển đổi số sẽ phụ thuộc vào đặc điểm doanh nghiệp, lĩnh vực 

doanh nghiệp, định vị sản phẩm, khách hàng. Tuy nhiên các đơn vị, doanh nghiệp chuyển 

đổi số thành công đều trải qua các bước chuyển đổi cơ bản:

Thiết lập chiến lược Digital (Chiến lược số) - Văn hóa Digital (Văn hóa số)

Xây dựng hạ tầng thiết bị và kết nối

Xây dựng chính sách

Xây dựng đội ngũ nhân lực

Xây dựng hạ tầng dữ liệu

Xây dựng các ứng dụng

GB sẽ tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ công nghệ đáp ứng được 6 bước 

chuẩn bị chuyển đổi của tổ chức.
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Đối với khách hàng

QUY TRÌNH TƯ VẤN CUNG CẤPGIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA GB BAO GỒM:

MANG LẠI

GIẢI PHÁP 

TỐI ƯU 

SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG
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Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB là một trong những đơn vị đi 

đầu trong lĩnh vực Số hóa tài liệu, Chúng tôi số hóa tất cả các loại tài liệu, chất liệu, kích 

thước và cung cấp giải pháp toàn diện giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài liệu, 

dữ liệu giúp khách hàng xóa bỏ được khó khăn trong quá trình lưu trữ và xử lý khối lượng 

lớn thông tin.

SỐ HÓA TÀI LIỆU

Toàn Cầu GB được xây dựng và phát triển bằng tâm huyết của đội ngũ chuyên gia tư 

vấn dầy dặn kinh nghiệm, kỹ sư trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết. Với nhiều năm kinh 

nghiệm Toàn Cầu GB đã có những nhân viên kỹ thuật tay nghề cao am hiểu sâu sắc 

về quy trình và các thiết bị số hóa, phần mềm số hóa mang đến dịch vụ số hóa 

chuyên nghiệp nhất. 



CÔNG CỤ PHÂN TÍCH, BÁO CÁO SỐ LIỆU - GB_DASHBOARD

KIẾN TRÚC KHO DỮ LIỆU - GB DATA WARE_HOUSE
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Số hóa tài liệu - giúp bạn tiết kiệm không gian lưu trữ 

Giải pháp số hóa của GB là nền tảng giải pháp số hoá tài liệu thông minh được xây 
dựng theo tiêu chuẩn nhằm đáp ứng các yêu cầu về: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý dữ liệu chất lượng cao 

- Quản lý thông tin, số liệu hiệu quả 

- Cung cấp thông tin nhanh chóng và bảo mật 

- Tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả công việc 

GIẢI PHÁP SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ
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MÔ HÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU

QUY TRÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỔNG THỂ CỦA TOÀN CẦU GB
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ 

SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - BỀN VỮNG
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SỐ HÓA 3D BẢO TÀNG CỔ VẬT

Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB là doanh nghiệp đi đầu

trong lĩnh vực số hóa xây dựng CSDL đo vẽ dữ liệu không gian dạng 3D bằng công

nghệ quét laser 3 chiều công nghệ cao.
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 Xây dựng CSDL bảo tồn di sản dưới dạng số các công trình kiến trúc, hiện vật đặc biệt;

Chuyển đổi số liệu bảo tồn di sản sang dạng thông tin mô hình công trình lịch sử HBIM 
(Historical Building Information Modeling) độ chính xác cao;

Tạo lập hồ sơ, lưu trữ, quản lý di sản văn hóa bền vững;

Cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc bảo tồn, duy tu, tôn tạo, phục chế;

Xây dựng cảnh quản, quản lý hiện trạng có các phương án phòng tránh rủi ro;

VỚI MỤC TIÊU: 

Nơi lưu giữ cổ vật



NỀN TẢNG QUẢN LÝ: 

Mục đích: Tạo ra một nền tảng kỹ thuật chung để quản lý, vận hành và khai thác thống 

nhất các di sản văn hóa thống nhất trong pham vi từ Trung ương đến địa phương và các 

đơn vị khác có nhu cầu kết nối

Đặc điểm kỹ thuật của nền tảng: Không phải là phần mềm quản lý thương mại đóng gói, 

mà là môi trường quản lý chung, các thư viện mẫu (Add ons), công cụ phần mềm (tools), 

các công cụ tích hợp (API) để các đơn vị tham gia có thể dễ dàng sử dụng ngay hoặc phát 

triển tùy theo nhu cầu quản lý và khai thác của mình. Tuy nhiên vẫn trên một tiêu chuẩn, 

cấu trúc, nền tảng thống nhất của Ngành Văn hóa.

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ NỀN TẢNG QUẢN LÝ
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GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Giải pháp kỹ thuật bảo tồn di sản dưới dạng số

Công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất - 3D Laser Scanner

Sử dụng kết hợp với GPS & Toàn đạc cho độ chính xác cao nhất

Tạo ra cơ sở dữ liệu 3 chiều hoàn chỉnh cho từng di sản

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống GIS và hạ tầng CNTT hiện có

Giải pháp tập trung “Lưu trữ - Quản lý - Phân phối”

Tạo ra nhiều sản phẩm dẫn xuất đa mục đích
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TRANG THIẾT BỊ CƠ BẢN: 



QUY TRÌNH
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GB triển khai số hóa 3D trong các lĩnh vực: Kiến trúc Nghệ thuật, Khảo cổ, các danh nam 

thắng cảnh, văn hóa lịch sử, hiện vật, cổ vật bảo tàng …Chúng tôi đã thực hiện nhiều công 
otrình hiện vật bằng công nghệ Scan 3D hiện vật và tạo các tour 360  tái tạo trong môi 

trường thực tế, giúp cho trải nghiệm của nguời xem với hiện vật thật hơn bao giờ hết.

Một số hình ảnh: 
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Lưu giữ 

hồn 

dân tộc 

Số hóa 3D

Một số hình ảnh chụp bằng flycam, ảnh 360o
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GB cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, giải pháp công nghệ, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường: Đất đai; Tài nguyên nước; Tài 

nguyên rừng; Tài nguyên khoáng sản, địa chất; Môi trường; Biến đổi khí hậu; Đo đạc 

và bản đồ; Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

CÔNG NGHỆ

TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG

Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên và môi trường

 Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Xây dựng hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động

Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn

Cải tạo phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm

Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai

Giáo dục, truyền thông môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành
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TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy 

hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các lĩnh vực 

chuyên sâu: tài nguyên nước, lưu vực sông, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, biển 

và hải đảo.

Trong giai đoạn 2018-2021, Công ty GB đã phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường 

Biển đang triển khai nhiệm vụ Quy hoạch thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Quảng Ninh.
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XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Công ty GB có năng lực thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL): CSDL tài 

nguyên nước; CSDL quản lý đất đai; CSDL môi trường; CSDL tài nguyên và môi 

trường biển, hải đảo; CSDL tài nguyên rừng; CSDL tài nguyên khoáng sản.

Điển hình, Công ty GB đã và đang triển khai các dự án cơ sở dữ liệu:

*  Hoàn thành dự án Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong kiểm kê và xây dựng 

cơ sở dữ liệu quản lý nguồn ô nhiễm nước vịnh Hạ Long, Quảng Ninh năm 2017.

*  Đã và đang thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) cấp huyện thuộc 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Nam, Huế, Phú 

Yên, Quảng Trị).

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB38

Chuẩn bị thực hiện các dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính; đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại các địa phương.

VBDLIS

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

trion tgvs

......



XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG

Công ty GB cung cấp hệ thống quan trắc tự động, thiết bị đo lường và phân tích, phần 

mềm giám sát chất lượng môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước thải, khí thải.

Giải pháp chung cho hệ thống quan trắc môi trường tự động

Giải pháp cho hệ thống quan trắc nước thải tự động
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Giải pháp cho hệ thống quan trắc khí thải thải tự động

Giải pháp cho hệ thống quan trắc không khí tự động
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn phù hợp với từng nhóm nguồn thải và từng loại 

hình sản xuất. Xây dựng giải pháp tuần hoàn chất thải, phân loại tại nguồn, thu gom, tái 

chế, tái sử dụng chất thải rắn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
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CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC Ô NHIỄM

Tổ chức thi công các dự án cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực kết thúc khai thác mỏ 

khoáng sản; các khu vực chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, tiềm ẩn nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường.

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, LẬP HỒ SƠ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO

Công ty có năng lực, kinh nghiệm tổ chức thực hiện các dự án Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ 

tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho các địa phương có biển và hải đảo
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Là 1 trong những sản phẩm tiêu biểu đạt giải Sao Khuê năm 2021 do Công ty 
GB xây dựng và phát triển. 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM CẢNH BÁO DỰ BÁO LŨ

Sản phẩm được ứng dụng công nghệ không lệ thuộc vào các phần mềm thương mại 

thuỷ văn, thuỷ lực cảnh báo/dự báo lũ có bản quyền nhằm tiết kiệm tối đa chi phí 

đầu tư và vận hành hệ thống; Công tác dự báo chủ động, chính xác: dự báo sớm, 

đưa ra các kịch bản, hỗ trợ cụ thể đến với cơ quan quản lý và cộng đồng; Sử dụng 

trực quan, có thể được công bố rộng rãi, có sự tương tác giữa người sử dụng (người 

dân, các lực lượng cứu hộ,… với hệ thống)     
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HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

Hệ thống tự động kết nối thiết bị quan trắc khí tượng tự động và kết nối dữ liệu theo
 thời gian thực; Tự động tính toán cấp dự báo cháy

GB xây dựng và phát triển phần mềm với mục tiêu: Quản lý Cơ sở dữ liệu tài 
nguyên rừng; Giám sát mất rừng bằng ảnh vệ tinh; Phát hiện sớm cháy rừng bằng 
vệ tinh; Phát hiện sớm cháy rừng và giám sát rừng theo thời gian thực bằng công 
nghệ AI CCTV; Cảnh báo cháy rừng và quản lý trọng điểm cháy   

Hiệu quả: Nâng cao được năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn 
khu vực, nhờ đó sẽ hạn chế và giảm thiểu tối đa các nguy cơ xảy ra cháy rừng, 
giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do cháy rừng cả về kinh tế và môi trường. Đây là 
phương án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.    
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HỆ THỐNG CSDL VÀ CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN

Hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu và cảnh báo xâm nhập mặn với các mục tiêu sau: 

Rà soát, tổng hợp thông tin dữ liệu đê biển và các công trình liên quan đến đê biển

Triển khai hệ thống phần mềm quản lý xâm nhập mặn đáp ứng công tác quản lý thông tin 

Xây dựng CSDL theo dõi biến động của xâm nhập mặn, hiện trạng hệ thống đê biển và 
xói lở bờ biển 

Rà soát, tổng hợp hiện trạng sạt lở, xói lở bờ biển, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm đáp 
ứng nhu cầu quản lý và tối ưu thông tin để đưa vào hệ thống bản đồ quản lý 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ CSDL NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Với mục tiêu:  Quản lý cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; Giám sát hoạt động nông nghiệp; 

Cung cấp các thông tin thị trường; Cảnh báo tình hình dịch bệnh… Phần mềm đã xây dựng 

các tính năng chính: Quản lý môi trường nước; Môi trường nông nghiệp; Giám sát tàu cá; 

Giám sát biến đổi khí hậu; Quản lý thú y; Nông nghiệp bảo vệ thực vật; Thông tin thị trường, 

Tập huấn trực tuyến; Giám sát ô nhiễm, Quản lý chăn nuôi. 

Hệ thống phần mềm có kết nối với hệ thống báo cáo của các cơ quan cấp Bộ giúp cho công 

tác quản lý, báo cáo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

CÁC HỆ THỐNG GIS HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

Hệ thống CSDL chuyên ngành hỗ trợ tham gia cộng đồng tra cứu thông tin GIS trực tuyến cơ 

bản, phản hồi thông tin cho người dân về các lĩnh vực: Nước sạch - Thuỷ lợi - Bảo vệ thực vật 

-Thú y và Thuỷ sản, gồm các chức năng: Tìm kiếm trên bản đồ, Đăng ký lắp đặt, Đăng phản 

ánh, Tiếp nhận và QL CSDL, Quản trị hệ thống, trích xuất in báo cáo.

Phần mềm quản lý tập trung, thống nhất đồng bộ dữ liệu hạ tầng giao thông vận tải phục 

vụ nhu cầu khai thác, tổng hợp và tra cứu thông tin nghiệp vụ quản lý, công tác chuyên 

môn về lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải.  

Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ GIS vào xây dựng CSDL hạ tầng giao thông vận tải; Kết 

nối giữa các đơn vị bảo trì hạ tầng với lãnh đạo phòng, ban thuộc sở và giữa các phòng 

ban với nhau; Hệ thống được thiết kế từ CSDL nền địa lý và CSDL hạ tầng giao thông hiện 

trạng ở phạm vi cấp tỉnh. 
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KHÁCH HÀNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

VP TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ
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UBND HUYỆN GIA LÂM

UBND TỈNH HƯNG YÊN

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

UBND HUYỆN BA CHẼ
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SỞ TNMT TỈNH QUẢNG NINH SỞ TNMT TỈNH LÀO CAI

SỞ TNMT TỈNH SƠN LA SỞ TNMT TỈNH YÊN BÁI

SỞ TNMT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ TNMT TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ TNMT TỈNH PHÚ YÊN SỞ TNMT TỈNH HÀ NAM



ĐỐI TÁC QUỐC TẾ 

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC
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Tiêu chuẩn quản lý GB vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ theo tiêu chuẩn 
an ninh thông tin, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 
ISO 45001:2018.

27001 9
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TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, 
GB luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, hỗ người dân vùng sâu, 
vùng xa, hải đảo; Hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn; Tham gia các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch covid -19. Đây là những 
hoạt động thường niên của công ty nhằm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

CÙNG GB 

CHUNG TAY 

LAN TỎA 

NIỀM VUI 

ĐẾN 

MỌI NGƯỜI



Trụ sở chính:Tầng 2 tòa nhà CT3-X2 Phố Trịnh Đình Cửu, 

P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Chi nhánh HCM: B10.01 Chung cư Sunrise City View,

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 0243. 857. 0666 * Email: info@gbis.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG

THÔNG TIN TOÀN CẦU GB
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