
Sơ Lược Về Công Ty

     Thông tin khái quát

  

   ·        Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (INFONET)

  

   ·        Năm thành lập: 2003

  

   ·        Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101122893 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp.

  

   ·        Vốn điều lệ:  80.000.000.000 đồng.

  

   ·        Trụ sở chính tại Hà Nội:

  

   o   Địa chỉ:  Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.

  

   o   Số điện thoại:  (024) 3773.0793 - Số fax: (024) 3773.0809          

  

   ·        Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh:

  

   o   Địa chỉ: Lầu 6 toà nhà Phoenix, 18-20  Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, thành phố Hồ
Chí Minh.

  

   o   Số điện thoại: (028) 38537930 – Số fax : (028) 38537931
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   ·        Niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2010

  

   o   Mã chứng khoán: CMT

  

   o   Sàn giao dịch: HOSE

  

    

  

   Cơ cấu tổ chức

  

   

  

    

  

   Sơ lược về INFONET:

  

   Ngày 15/7/2003 công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (INFONET) được thành
lập, trên cơ sở kế thừa và tái cấu trúc công ty TNHH Kỹ nghệ và Thương mại Tin học Toàn Cầu.
Xác định lĩnh vực kinh doanh chính là công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông, INFONET
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luôn xác định mục tiêu là đem lại cho khách hàng những giá trị và lợi ích tối ưu. Để làm được
điều này, INFONET cung cấp các dịch vụ tổng thể, bao gồm:

  

   o   Tư vấn và thiết kế giải pháp

  

   o   Cung cấp và triển khai thiết bị, phần mềm, giải pháp

  

   o   Cung cấp các dịch vụ quản trị, vận hành, bảo hành và bảo trì thiết bị cũng như toàn bộ
hệ thống

  

   o   Nghiên cứu và phát triển phần mềm ứng dụng

  

    

  

   Muốn tối ưu hóa lợi ích đem đến cho khách hàng, INFONET nhận thức được rằng trước tiên
cần tối ưu chính bộ máy tổ chức, cách thực vận hành quản trị và kinh doanh của bản thân công
ty. Vì vậy, INFONET không ngừng nỗ lực trong việc đầu tư, mở rộng và nâng cao năng lực
chuyên môn, quản lý cũng như tài chính. Khởi đầu với số vốn 03 tỷ đồng, sau bảy năm hoạt
động, INFONET đã tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng vào cuối năm 2009. Năm 2010 đánh dấu
một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển khi INFONET chính thức được niêm yết và
giao dịch tại sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với tên mã chứng
khoán là CMT.

  

    

  

   Xác định sự tin cậy của khách hàng là giá trị cốt lõi của công ty, INFONET luôn đặt khách
hàng vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh, INFONET chú trọng đến sự thành
công của mỗi dự án, của sự hợp tác và mối quan hệ khăng khít, lâu dài với mỗi khách hàng.
INFONET tập trung cao cho sự phát triển công ty và sự hợp tác với từng khách hàng theo chiều
sâu nhưng đồng thời cũng luôn xem xét đến sư phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý. Do
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đó, sau nhiều năm hoạt động, INFONET đã xây dựng được cho mình một năng lực tham chiếu
với tập khách hàng, đối tác, hợp đồng dự án có số lượng, quy mô, tính đa dạng và phức tạp của
giải pháp kỹ thuật có bề dày không thua kém các công ty cùng lĩnh vực hàng đầu trên thị
trường.

  

    

  

   Luôn ý thức nâng cao những giá trị mà mình đem lại, INFONET cũng liên tục nỗ lực nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên cũng như tích cực tham gia vào các hoạt
động xã hội, vì lợi ích cộng đồng. Sự hài hòa giữa các giá trị lợi ích đem lại, giữa sự phát triển
theo chiều rộng và chiều sâu, giữa ngắn hạn và dài hạn là cơ sở cho sự phát triển của
INFONET trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
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