THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên Công Ty : CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BPO (SAIGONBPO)
Trụ sở
: Tầng 4, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Giám Đốc : Nguyễn Thị Phương Thảo
Nhân sự
: 200+
Lĩnh vực hoạt động Nhập liệu, số hóa dữ liệu và phát triển phần mềm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Được thành lập bởi một nhóm chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công quy trình
doanh nghiệp (Business Process Outsourcing – BPO), định hướng của SAIGONBPO là mang đến các
giải pháp tối ưu hóa trong công tác xử lý dữ liệu bằng việc kết hợp giữa hai yếu tố con người và công
nghệ nhằm giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí.

TẦM NHÌN
SAIGONBPO xây dựng chiến lược trở thành nhà cung cấp dịch vụ BPO không chỉ chuyên nghiệp, tin
cậy, lâu dài mà còn mong muốn tư vấn giải pháp và gia tăng giá trị cộng thêm cho khách hàng, đặc
biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

DỊCH VỤ
NHẬP
LIỆU

Nhập và hoàn trả kết quả trong thời gian ngắn nhất các hồ sơ khách hàng, phiếu khảo
sát, chứng từ thanh toán, hợp đồng… với độ chính xác trên 99%.

XỬ LÝ
TÀI LIỆU

Xử lý nội dung các mẫu biểu từ cấu trúc, bán cấu trúc đến phi cấu trúc thông qua việc
ứng dụng các nền tảng xử lý dữ liệu thông minh.

QUÉT
TÀI LIỆU

Quét và lập chỉ mục truy xuất đối với các hóa đơn, hợp đồng, sách, tài liệu kỹ thuật…
từ khổ A5 đến A0 bằng máy quét tốc độ cao.

PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM

Phát triển các ứng dụng di động sao chụp tài liệu và hệ thống hỗ trợ nhập liệu chuyên
nghiệp. May đo phần mềm theo yêu cầu của từng khách hàng.

CÁC THẾ MẠNH
Tiêu chuẩn quốc tế

Toàn bộ dự án được triển khai và vận hành theo tiêu chuẩn Bảo Mật
ISO 27001:2013 và tiêu chuẩn Chất Lượng ISO 9001:2015.

Thời gian xử lý nhanh

Cam kết hoàn trả kết quả trong thời gian ngắn thông qua hệ thống giám sát
trạng thái theo thời gian thực.

Hiệu quả chi phí

Tiết kiệm chi phí cho khách hàng bằng việc ứng dụng công nghệ vào quy
trình xử lý, nâng cao chất lượng và tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực.

