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THƯ NGỎ
Hà nội, ngày 25/08/2015
Thư ngỏ!
Lời mở đầu cho phép Tôi được thay mặt Công ty BrightSky., Jsc gửi đến ban lãnh
đạo quý cơ quan lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Tôi chân thành cảm ơn tới quý cơ quan đã quan tâm tới dịch vụ và sản phẩm của công ty
Chúng tôi. Trong thời kỳ hội nhập và thời đại công nghệ thông tin phát triển, việc quảng bá
hình ảnh, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin , củng cố thương hiệu của các Ban, Ngành,
Doanh nghiệp nói chung luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi với những con người có
kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cntt , luôn mong muốn được sát cánh cùng quý cơ quan
trong công cuộc xây dựng , bảo tồn và nâng cao Uy tín, Thương hiệu của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thay mặt công ty BrightSky
Chủ tịch HĐQT
Phan Dũng Tiến
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GIỚI THIỆU CHUNG
BRIGHTSKY được thành lập bởi các cổ đông sáng lập là các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm
trong ngành công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa sáng tạo, tư vấn xây dựng hình ảnh thương hiệu và
truyền thông trực tuyến.
Với sự kết hợp chặt chẽ của các thành viên trong công ty có chuyên môn cao, giầu kinh nghiệm trong
những lĩnh vực nêu trên.Chúng tôi đã và đang mang đến cho các tổ chức, doanh nghiệp những sản
phẩm chất lượng tốt nhất, kế hoạch triển khai nhanh nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.
Với mục tiêu “CHÚNG TÔI LÀM TỐT HƠN”đã đạt được trong tất cả các dự án đã thực hiện với khách
hàng. Chúng tôi tạo được thế mạnh cạnh tranh, lợi ích lâu dài và bền vững cho khách hàng của
mình.Qua đó chúng tôi đã khẳng định được vị thế của BRIGHTSKY trên thị trường.
Chúng tôi mong muốn được hợp tác với quý cơ quan trong việc sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ
hiện nay của mình như:
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE:Thiết kế hoàn thiện website thông tin giới thiệu, báo chí, truyền
hình, thương mại điện tử,…
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÁC ẤN PHẨM PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ, E-CATALOGS:Thiết kế hoàn thiện
các sản phẩm đa phương tiện (flash, animation, catalog cdrom, flash intro,…) có chức năng giới thiệu
thông tin, hình ảnh, video, tra cứu,…
DUY TRÌ VÀ CHĂM SÓC WEBSITE:Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của mình chúng tôi luôn sẵn
sàng chăm sóc và duy tu kỹ thuật hàng ngày đối với hệ thống trang web của quý vị, luôn đảm bảo
tính ổn định, độ an toàn thông tin, cũng như việc xử lý nhanh chóng mọi sự cố phát sinh trong khi vận
hành.
CUNG CẤP DỊCH VỤ TÊN MIỀN VÀ LƯU TRỮ (DOMAIN & HOSTING) WEBSITE:Hiện nay chúng tôi
đang là đại lý chính thức của các dịch vụ bán và cho thuê Domain & Hosting lớn ở trong nước và nước
ngoài. Ngoài ra chúng tôi cũng có những server riêng đặt tại các data center lớn như VDC và FPT phục
vụ cho những nhu cầu chuyên biệt.
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HỒ SƠ CÔNG TY
STT

THÔNG TIN

NỘI DUNG

01

Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG BẦU TRỜI
SÁNG

02

Tên giao dịch

BRIGHTSKY MEDIA AND NETWORK SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

03

Tên viết tắt

BRIGHTSKY., JSC

04

Trụ sở chính

P001 – E681 – 97/24 – Văn Cao – Ba Đình – Hà Nội

05

Điện thoại

(84-24) 8587 0180

06

Logo công ty

07

Website

http://mastercms.org

08

Email

contact@mastercms.org

09

Nhãn hiệu sản phẩm

10

Giấy phép kinh doanh

0105268244 – Ngày cấp 20/04/2011

11

Người đại diện pháp
luật

Phan Dũng Tiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

12

Số nhân viên

22

Tài khoản

Tên TK: Công ty Cổ phần giải pháp mạng và truyền thông Bầu Trời Sáng.
Số TK: 0611000185948 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam (vietcombank) – Chi nhánh Ba Đình.

13
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GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM
Để phục vụ tốt cho mục tiêu “CHÚNG TÔI LÀM TỐT HƠN”.Sau 10 năm nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển chúng tôi đã phát triển thành công hệ thống giải pháp Content Management System (Hệ thống
quản trị nội dung) mang tên “MasterCMS”. Đối với hệ thống MasterCMS hiện nay có thể cung cấp khả
năng thu thập, quản lý và xuất bản thông tin bao gồm:




Thông tin dạng văn bản (Text).
Thông tin dạng Multimedia (Video, flash, Audio,…)
Thông tin dạng hình ảnh (Images).

Giải pháp MasterCMS được chia làm hai hệ thống hoàn chỉnh chính:
MASTERCMS ULTIMATE EDITION:

Hệ thống hoàn thiện và đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực biên tập và xuất bản các trang báo điện tử.
Đây là hệ thống đã được đầu tư chuyên sâu và được sự tư vấn và giám sát chặt chẽ của Báo Dân Trí
(Tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam) về mặt nghiệp vụ, cùng sự tham gia lập trình của các chuyên gia
hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và hệ thống website chịu tải cao (High
Performance) nói riêng tham gia phát triển và hoàn thiện trong nhiều năm. Hệ thống MasterCMS
Ultimate edition có thể tạo dựng lên các hệ thống cổng thông tin, các website có cấu trúc thông tin từ
đơn giản cho đến rất phức tạp, hỗ trợ cơ chế liên kết thông tin, hỗ trợ biên tập và xuất bản thông tin
theo quy trình nghiêm ngặt, bảo mật, nhanh chóng và tiện lợi, tính linh động trong giải pháp và độ mở
của chức năng, giúp cho hệ thống này đang là một trong những hệ thống CMS và là Tòa soạn báo điện
tử tốt nhất hiện nay về cả chức năng và hiệu năng trên thị trường Việt Nam.
MASTERCMS E-COMMERCE ENTERPRISES EDITION.

Hệ thống hướng đến các Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, bán hàng và giới thiệu sản phẩm trên
mạng.Với hệ thống này có thể triển khai các website thương mại điện tử với quy mô từ nhỏ cho đến lớn.
Cung cấp các tùy biến linh động, hệ thống liên kết dữ liệu sản phẩm đan xen giúp cho Doanh nghiệp
dễ dàng triển khai mô hình siêu thị điện tử một cách nhanh chóng, cung cấp đầy đủ các tính năng về
danh mục hàng hóa, đặc tính sản phẩm, quy trình mua hàng, vận chuyển, chính sách bán hàng, chính
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sách giá, khuyến mãi,…. Với hệ thống MasterCMS E-Commerce Enterprises Edition chúng tôi cũng đang
mong muốn đây sẽ trở thành một trong những giải pháp thương mại điện tử số một Việt Nam.
ĐỂ TÌM HIỂU CHI TIẾT VỀ GIẢI PHÁP XIN ĐỌC THÊM TÀI LIỆU ĐI KÈM: “GIỚI THIỆU GIẢI
PHÁP MASTER CMS ULTIMATE EDITION”. H OẶC XEM THÊM TẠI WEBSITE SẢN PHẨM:
HTTP://MASTERCMS.ORG

NHÂN LỰC & CÔNG NGHỆ
NHÂN LỰC

Công ty BrightSky với đội ngũ lãnh đạo là những người giàu kinh nghiệm đã và đang từng tham gia và
giữ những vị trị chủ chốt trong các dự án về CNTT mang tầm quốc gia và những dự án đang thành công
về mạng xã hội với hàng triệu lượt truy cập hàng tháng.

CÔNG NGHỆ

Công nghệ chuyên sâu của đội ngũ nhân sự công ty BrightSky:
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH: PHP, MS DOTNET, JAVA, JQUERY AJAX.
HỆ THỐNG SERVER ĐIỀU HÀNH: LINUX, WINDOWS SERVER.
HỆ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU: MYSQL, MS SQL.
CÔNG CỤ ĐỒ HỌA:DREAMWEAVER, FLASH, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, CORELDRAW.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Các đối tác đang hợp tác cùng phát triển với chúng tôi gồm có:
1. BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM – BỘ NGOẠI GIAO.
2. BÁO PHÁP LUẬT & XÃ HỘI – SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI
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3. BÁO HẢI QUAN – TỔNG CỤC HẢI QUAN
4. BÁO PETROTIMES – TẬP ĐOÀN GIÀU KHÍ QUỐC GIA.
5. BÁO CÔNG THƯƠNG – BỘ CÔNG THƯƠNG.
6. BÁO ĐIỆN TỬ TẦM NHÌN – LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM.
7. THỜI BÁO NGÂN HÀNG – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.
8. BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI.
9. BÁO ĐẦU TƯ – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.
10.

BÁO XÂY DỰNG – BỘ XÂY DỰNG.

11.

ĐÀI PT-TH TỈNH YÊN BÁI.

12.

ĐÀI PT-TH TỈNH THÁI NGUYÊN

13.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT BÌNH PHƯỚC.

14.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG – HỘI NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM.

15.

HỆ THỐNG SÁCH ALPHABOOK.

16.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – BỘ CÔNG THƯƠNG.

17.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG – BỘ Y TẾ.

18.

VCCI.

19.

VIỆN TIM MẠCH – BỆNH VIỆN BẠCH MAI.

LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG BẦUTRỜI SÁNG (BRIGHTSKY., JSC).
ĐỊA CHỈ

: P001 – E681 -97/24 – VĂN CAO – HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI : (84.24) 858.701.80
HOTLINE

: 0912.481.242

EMAIL

: contact@mastercms.org

WEBSITE

: http://mastercms.org
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Chân thành cảm ơn Bạn đã quan tâm đến chúng tôi!
Chủ tịch
Phan Dũng Tiến
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