
PROFILE



PHX Smart School là một đội ngũ các kỹ sư trẻ, năng

động, có niềm đam mê phát triển tất cả các sản phẩm công

nghệ từ phần mềm điện thoại đa nền tảng Android/iOS đến

Website, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống,…

Chúng tôi luôn mong muốn góp phần tối ưu hóa lợi thế

cạnh tranh của các tổ chức và cá nhân nhờ vào những giá

trị mà công nghệ mang lại, giúp khách hàng nắm bắt được

cơ hội mới và đạt tới thành công. Vì thế chúng tôi tâm

niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành

của PHX Smart School, xem khách hàng là trung tâm và

cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

VỀ CHÚNG TÔI

TS. Lê Anh Sơn
• CTO Vingroup Japan

• CEO Phenikaa-X

• CEO PHX Smart School

• Giáo sư giảng dạy tại Đại

học Nagoya, Nhật Bản

• Thạc sĩ ngành “Smart

Mobility” tại trường ĐH

Hiroshima, Nhật Bản

• Cộng tác các dự án lớn

với Denso, Toyota, MEXT

Lê Yên Thanh
• CEO Phenikaa MaaS

• Tham dự vòng chung kết

ACM-ICPC thế giới

• Google SWE

• Fullstack SWE với 7 năm

kinh nghiệm

• Top 100 Facebook Hacker

cup

• Top 200 Google Codejam

• Quán quân hơn 10 cuộc

thi khác



THIẾT KẾ GIAO DIỆN ĐA DẠNG

✓ Website doanh nghiệp

✓ Website du lịch

✓ Website bán hàng

✓ Website học đường

✓ Website bất động sản

✓ Và nhiều lĩnh vực khác



Tương thích với mọi thiết bị di động

Hệ thống thanh toán bán hàng

Hệ thống quản trị CMS

Hệ thống bản đồ 

Hệ thống học trực tuyến

Hệ thống API đa dạng

CÔNG NGHỆ ĐA DẠNG



• Google Adwords

• SEO (Search Engine Optimization)

• SMO (Social Media Optimization)

• Content Marketing

• Ecommerce website promotion

• Email doanh nghiệp

• Kết nối Facebook Messenger

HỖ TRỢ QUẢNG CÁO



CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

BẢO MẬT DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

BACKUP DỮ LIỆU AN TOÀN 

HỖ TRỢ NÂNG CẤP VÀ 
BẢO TRÌ NHANH CHÓNG



➢ PHX Smart School luôn sử dụng công nghệ

mới nhất cho cả giao diện website lẫn hệ

thống quản trị CMS nhằm mang lại những trải

nghiệm tốt nhất cho người sử dụng và hiệu

suất của website.

➢ Với những công nghệ tiên tiến nhất như

HTML5, CSS3, SCSS, PHP, Jquery, 

Bootstrap 5.0, Công nghệ bản đồ,… PHX 

Smart School tin rằng quý khách hang sẽ có

những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản

phẩm của chúng tôi.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
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QUY TRÌNH THIẾT KẾ

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

PHX Smart School nhận yêu cầu thiết kế từ

khách hàng, sau đó phân tích và lên báo giá cho

dự án.

Xác nhận báo giá và ký kết hợp đồng

Khi khách hàng chốt bản báo giá, PHX Smart

School và khách hàng sẽ ký kết hợp đồng thiết

kế website

PHX Smart School triển khai dự án

Sau khi 2 bên ký thống nhất phương án, PHX

Smart School tiến hành triển khai dự án

Nghiệm thu và bàn giao

Sau khi khách hàng chốt bản nghiệm thu, PHX

Smart School tiến hành bàn giao code dự án và

hướng dẫn quản trị website.



https://phx-smartschool.com


