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1. ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Thành lập từ năm 1994
Với 05 VPĐD,

01 TTPTPM, 01 TTTV&HTKH

Hơn 1.700 nhân viên

200.000 Khách hàng



TẦM NHÌN

MISA mong muốn trở thành

công ty có nền tảng, phần

mềm và dịch vụ được sử dụng

phổ biến nhất trong nước và

Quốc tế.



SỨ MỆNH

Phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch vụ công nghệ

thông tin để thay đổi ngành kinh tế và giúp khách hàng thực

hiện công việc theo phương thức mới, năng suất và hiệu quả

hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước và các quốc

gia trên thế giới.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIN CẬY – TIỆN ÍCH – TẬN TÌNH



CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

TIN CẬY – TIỆN ÍCH – TẬN TÌNH

Với chính sách này Công ty của chúng tôi đảm bảo:

TIN 

CẬY

Các nền tảng, sản phẩm và dịch vụ mà MISA mang lại cho khách hàng đều

có độ tin cậy cao, đảm bảo tính an ninh, an toàn. Con người MISA với tri

thức và văn hóa cao luôn mang lại cho khách hàng cảm giác tin cậy trong

giao dịch và chuyển giao tri thức, công nghệ.

Các nền tảng, sản phẩm và dịch vụ MISA luôn thỏa mãn mọi yêu cầu nghiệp

vụ của khách hàng, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm,

dịch vụ của MISA bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ khách

hàng MISA Iuôn sẵn sàng phục vụ 365 ngày/năm và 24 giờ/ngày.

TIỆN 

ÍCH

TẬN 

TÌNH

Con người MISA từ những người phát triển nền tảng, sản phẩm đến những

người kinh doanh tư vấn và các bộ phận khác luôn luôn tận tâm, tận lực

phục vụ vì lợi ích của khách hàng, làm cho khách hàng tin cậy và yêu mến

như một người bạn, một người đồng hành trong sự nghiệp.



2. SẢN PHẨM

01

02

03

04

Hành chính sự nghiệp

Doanh nghiệp

Kinh doanh hộ cá thể

Cá nhân



46.000 KH

8.500 KH

960 KH

11.000 KH

38.000 KH

4.000 KH

2.000 KH

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP



DOANH NGHIỆP

170.000++

Doanh 

nghiệp

MISA SME.NET

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

AMIS.VN

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất

(Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Quản trị sản

xuất,…)

MTAX.VN

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

MeInvoice.vn

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử



HỘ CÁ THỂ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

CỬA HÀNG THỜI TRANG

9.000++

khách 

hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

NHÀ HÀNG,QUÁN ĂN,QUÁN CAFE



5FOOD - MẠNG XÃ HỘI 

KẾT NỐI NHÀ HÀNG – THỰC KHÁCH

Nhà hàng/quán: 
Thu hút khách hàng – Gia tăng doanh số

Thực khách:
Tìm kiếm địa điểm ăn uống, săn 

voucher/khuyến mại, tích điểm, đổi quà,…

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ



CÁ NHÂN

Hơn
1.500.000
người dùng

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ



TIÊN PHONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ứng dụng 

trí tuệ 

nhân tạo

Phần mềm QLTH.VN

Phần mềm CUKCUK.VN

Phần mềm AMIS.VN



THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

MISA ký hợp tác để đưa phần mềm sang Đức và Châu Âu Một số khách hàng tiêu biểu ở Myanmar, Lào, Campuchia

Từ 2017 MISA bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế



3. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC



GIẢI THƯỞNG

Huân chương lao động 

Hạng Ba

Cờ Thi đua Chính phủ Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ

Hơn 100 danh hiệu và giải thưởng cho sản phẩm CNTT hay nhất, chất lượng nhất.



GIẢI THƯỞNG

Năm 2016, MISA nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng



Năm 2007 MISA nhận giải thưởng giải pháp CNTT hay nhất 

từ Chủ tịch Tập đoàn IDG Patrick J. McGovern

GIẢI THƯỞNG

Năm 2015, MISA nhận 03 giải thưởng cho giải pháp phần 

mềm hay nhất, chất lượng nhất

Năm 2013, MISA nhận giải thưởng thương hiệu sản phẩm 

hội nhập quốc tế



HỢP TÁC ĐÀO TẠO

500
Trường Đại học

- Cao đẳng

200.000
sinh viên đã hoàn thành

khóa học/năm



VĂN HÓA SÔI NỔI 



FILM GIỚI THIỆU CÔNG TY 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPVOiYgY44

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPVOiYgY44



