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HỒ SƠ NĂNG LỰC

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỜI XANH

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỜI XANH

Tên viết bằng tiếng Anh: BLUE SKY TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: BLUE SKY T&S., JSC

Mã số thuế : 0102505810

Số ĐKKD : 0103020687

Đơn vị cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 128 ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Tư vấn và thiết kế website, cung cấp tên miền và hosting;

- Mua bán và sửa chữa, lắp đặt máy tính đồng bộ, máy tính xách tay, thiết bị điện tử, tin học, 

tự động hóa, thiết bị viễn thông;

- Sản xuất phần mềm tin học …

- Mua bán thương mại hàng hóa …

III. NHÂN LỰC

BLUE SKY T&S., JSC là nhà cung cấp Hosting – Domain, thiết kế website, xây dựng hệ thống, 

ứng dụng trên nền tảng web chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn tự tin mang đến cho quý khách 

hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hữu ích và phù hợp. Đáp ứng được từng yêu cầu 

dù là nhỏ nhất để làm hài lòng quá khách hàng.

Về mặt  kỹ  thuật  công  ty  có  2 nhóm  kỹ  thuật:  nhóm  thiết kế đồ họa và nhóm lập trình 

viên, tùy vào hai nhóm có thể  làm việc độc lập để thiết kế giải pháp cho khách hàng hoặc cùng 

làm việc với nhau để có thể xây dựng một giải pháp trọn gói cho nhu cầu của các doanh nghiệp.

IV. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Đăng ký tên miền Việt Nam và Quốc Tế

1. Tên miền (Domain) 



Khi chúng ta viếng thăm một trang web thì chúng ta nhập vào địa chỉ trang web như
"www.yoursite.com" thì "yoursite.com" được gọi tên miền, Tên miền là địa chỉ duy nhất của website 
trên mạng internet, không như địa chỉ nhà, tên miền website dựa theo cấu trúc khác giúp cho trình 
duyệt tìm thông qua www để đến trang web. Domain hay còn gọi là tên miền, là một tên chỉ bao gồm 
các số 0..9 và các ký tự alpha (a,b,c,..) được sử dụng như một định danh máy tính riêng biệt (ví dụ : 
Web Server hay Mail Server) trên Internet. Tên miền cho phép người sử dụng Internet gõ vào một tên 
như google.com hay yahoo.com,... để định danh thay cho một con số địa chỉ như 12.10.28.80. Mục 
đích của tên miền là cho người sử dụng kết nối Internet tìm một địa chỉ Website hay gửi đến một địa 
chỉ mail với tên thân thiện dễ nhớ,... như yourcompany.com hay yahoo.com mà không cần phải nhớ 
những con số địa chỉ IP. 

Tên miền quốc tế 

.com, .net, .org, .info 

Tên miền Việt Nam   

.vn 
.com.vn, .net.vn, .gov.vn, .org.vn 

2. Dịch vụ lưu trữ website (Hosting) 

Gói dịch vụ Hosting Linux dành cho các khách hàng mới sử dụng website trong giai đoạn đầu phát 
triển và sử dụng mã nguồn PHP/MySQL, với mức chi phí vừa phải và phù hợp với nhiều đối tượng sử 
dụng hosting. 

Quản trị tên miền tại : http://domain.hostbs.com    Xem hướng dẫn : Tại đây

Quản trị hosting tại : https://rs1.bluesky.vn:2083/ hoặc https://rs2.bluesky.vn:2083/ Xem hướng 
dẫn : Tại đây

Bảng báo giá được cập nhật tại : http://www.bluesky.vn/bang-gia-hosting

Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một 
máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi 
thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Nói một 
cách đơn giản, Web Hosting tương đương với trụ sở làm việc của một doanh nghiệp trong đời thường. 
SERVER & VPS :

Đặc Tính Server
Thông tin chung cho các gói VPS

Server đặt tại

Nhà cung cấp Server

Siêu Siêu Nhỏ

CPU Intel® dành cho server cực mạnh

Quý khách khi lựa chọn dịch vụ VPS cần biết chính xác server MASTER cấu hình thế nào để biết được 
hiệu năng thật sự.



Hãy xem kết quả đánh giá hiệu năng của các loại CPU do cộng đồng CNTT quốc tế cung cấp 
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Số lượng domain được host
không giới hạn

Hệ điều hành
Windows Server 2003

CentOS 5.x
Miễn phí hosting control panel

Plesk 9.x / Helm 4 for Windows 2003 Standard: Cài sẵn DNS, IIS6, MySQL, PHP, MSSQL, 
Mailserver 

Kloxo CentOs 5.x: Cài sẵn Apache 2.2, PHP5, DNS, MySQL, Mailserver,

Công nghệ lưu trữ RAID 6 , uptime 99% Công nghệ RAM cho VPS Sử dụng RAM thật (KHÔNG 
lấy HDD làm RAM)và set đúng dung lượng thực vào thẳng VPS, KHÔNG SHARE với VPS khác để 
đạt tốc độ cao nhất Cổng trong nước 100Mbps Cổng quốc tế 2Mbps/512Kbps IP 1 địa chỉ IP 
Support Help Desk / Phone 24/7 Khởi động Server miễn phí 24/7 Toàn quyền quản trị server Có

Sản phẩm phần mềm :

- Phần mềm website Giới thiệu sản phẩm;

- Phần mềm website Báo điện tử;

- Phần mềm website Thương mại điện tử;

- Phần mềm website Du lịch;

- Phần mềm website Đào tạo, trường học (Sổ liên lạc điện tử);

- Phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng website.

- Phần mềm quản lý hợp đồng trên nền tảng website.

V. KỸ THUẬT

- Công nghệ phần mềm triển khai dự án:

# Ngôn ngữ: PHP, HTML & DHTML, Javascript, Ajax

# Cơ sở dữ liệu: MySQL

# Hệ điều hành: Windows, Linux, Windows Mobile

# Tối ưu tìm kiếm : URL Rewrite, SEO

VI. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NỘI DUNG BCMS v3.2

BCMS được thiết kế tối ưu nhắm đáp ứng nhu cầu xây dựng website của hầu hết các doanh 

nghiệp Việt Nam hiện nay. Bộ quản trị được thiết kế một cách linh hoạt, dễ dàng sử dụng, giảm 

thiểu tối đa khó khăn cho người dùng. 



BCMS có thể áp dụng xây dựng : 

1. Website giới thiệu và quảng bá doanh nghiệp. 

2. Website giới thiệu và trưng bày sản phẩm, dịch vụ. 

3. Website bán hàng trực tuyến. 

4. Trang tin tức, tài nguyên 

Tính năng nổi bật 

1. Tích hợp nhanh chóng. 

2. Đa chức năng, đa ngôn ngữ. 

3. Dễ dàng quản trị. 

4. Tương thích trên mọi hệ điều hành. 

5. Hiển thị rõ nét trên mọi trình duyệt. 

Danh sách tính năng 

- Tạo danh mục sản phẩm, tin tức, dịch vụ đa cấp không hạn chế số lượng. 

- Tích hợp bộ soạn thảo nội dung thân thiện như làm việc trên Word. 

- Cho phép cập nhật Album ảnh (Slideshow) cho sản phẩm. 

- Cho phép đánh giá - nhận xét về sản phẩm, tin tức, dịch vụ. 

- Hỗ trợ quản lý khách hàng, đơn hàng. 

- Hỗ trợ quản lý thông tin phản hồi liên hệ. 

- Quản lý hình ảnh quảng cáo, đối tác chiến lược, khách hàng. 

- Quản lý và phân quyền quản trị hệ thống theo các module chức năng. 

- Dễ dàng thay đổi thông tin về cấu hình hệ thống, hỗ trợ trực tuyến. 

- Tích hợp các tiện ích : Tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, thời tiết ... 

- Thay đổi chỉnh sửa tệp tin hiển thị ngôn ngữ. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng văn bản và mình họa bằng video chuyên nghiệp. 



VII. CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH

1. Website thương mại

2. Website doanh nghiệp



3. Website dự án bất động sản, nhà đất :



4. Website khách sạn và du lịch : 



5. Website hệ thống sản phẩm và thương hiệu công ty : 



6. Các sản phẩm website thuộc các lĩnh vực khác



Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Tel: 04 39959536 – Fax: 04 39954377
Mail: info@bluesky.vn
Website: www.bluesky.vn

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỜI XANH


