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Solutions 
services
Mang đến sự khác biệtMang đến sự khác biệt

Outsource

Mobile
SamSet.net cung cấp giải pháp 

phát triển ứng dụng mobile theo 
yêu cầu

- Gamming
- Application
- Media Player
- Tootkit , SDK

ERP enterprise

Samset Solutions đặc biệt nhận outsource các 
dự án mãng công nghệ , phần mềm.

Lasa.vn  cung cấp giải pháp 
phát triển website theo yêu 

cầu: 
- Giới thiệu doanh nghiệp

- Thương mại điện tử
- Giáo dục

- Ứng dụng web
- CMS quản trị

- Web chức năng
v.v..

Website

Giải pháp phần mêm ERP quản trị 
doanh nghiệp trọn gói 

- Oddoo
- WP ERP

- Private customize



LASA cung cấp dịch vụ website doanh nghiệp,

bán hàng, landingpage trọn gói dung lượng lên

tới 19Gb, đã bao gồm tên miền .com với chi phí

chỉ từ 179k/ tháng. Với kho giao diện, kho ứng

dụng phong phú. Được tin tưởng bởi hơn 1000+

khách hàng.

THIẾT KẾ WEBSITE
DUNG LƯỢNG
KHỦNG NHẤT 

VIỆT NAM

Hệ thống thương mại điện tử
chuyên nghiệp

Đầy đủ các tính năng của một hệ thống thương
mại điện tử chuyên nghiệp

Quản lý sản phẩm
Quản lý tồn kho
Quản lý đơn hàng
Quản lý thanh toán
Quản lý vận chuyển
Quản lý khách hàng
Quản lý khuyến mãi

Sở hữu chuyên trang tin tức 
chuyên nghiệp

Đầy đủ các tính năng của một hệ thống trang tin tức,
 thông tin doanh nghiệp, blog chuyên nghiệp

Quản lý bài viết
Quản lý danh mục
Quản lý thư viện media
Quản lý phân quyền
Hổ trợ quản lý duyệt nội dung
Quản lý phản hồi (comment)
Tích hợp SEO tự động

Sở hữu loạt các tính năng 
cao cấp

Sở hữu những công nghệ tích hợp cao cấp nhất
 cho mọi website đạt chuẩn

Tích hợp ứng dụng hổ trợ SEO tự động
Tích hợp Google Analytics
Không giới hạn sản phẩm, bài viết
Tích hợp trình builder (Ladingpage)
Tích hợp công cụ CHAT nhiều cổng
Tích hợp chuẩn bảo mật SSL (https)
Tích hợp Responsive, tùy biến hiển thị di động

Không chỉ là hổ trợ
LASA hiểu rằng việc hổ trợ tận tình 24/7 chính là yếu tố

sống còn để phát triển

Hướng dẫn đăng 30 sản phẩm
Hướng dẫn đăng 5 bài viết
Hổ trợ cài đặt thông tin liên hệ
doanh nghiệp ban đầu
Bảo hành – hổ trợ sử dụng : mãi mãi



Outsource

Mang đến sự khác biệtMang đến sự khác biệt

Outsource

Full sotlutions

- UX/ UI develop
- Front end develop
- Backend develop
- Maintainance

- Mobile
- Desktop
- Web

Consutant

Samset Solutions đặc biệt nhận outsource các 
dự án mãng công nghệ , phần mềm.

 - iOS 
- Android
- Cross Platform

- Swift
- Kollin
- Java
- React Native
- Flutter
- Angular

Mobile

- Thu thập yêu cầu
- Phân tích yêu cầu
- Xây dựng giải pháp
- Tư vấn giải pháp và điều chỉnh
- Thiết kế
- Xây dựng
- Hổ trợ vận hành
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Dự án đã triển khai

Website : 500+
Mobile: 10+
ERP: 5+

Giải pháp thương mại điện tử
Giải pháp ngành F&B
Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP
Giải pháp ứng dụng Game
Giải pháp đặc thù theo ngành


