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Tập đoàn Hitachi và FPT Software 

lần đầu triển khai phần mềm quản lý đại học tại Việt Nam 

 

Hà Nội ngày 27/4/2012 - Ngày 27/4, Công ty TNHH phần mềm FPT (FPT Software) và Tập đoàn 

Hitachi đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược về việc triển khai phần mềm quản lý đại học tại 

Việt Nam, dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. 

 

Phần mềm có tên gọi Uniprove/As, do Hitachi nghiên cứu và phát triển. FPT Software sẽ chịu trách 

nhiệm Việt hóa các nội dung cũng như triển khai sử dụng phần mềm quản lý này tại các trường đại học 

ở Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hitachi.  

 

Hệ thống phần mềm Uniprove/As được triển khai tại Việt Nam dưới dạng Software as a Service – 

SaaS (phần mềm dịch vụ). Gói giải pháp này gồm các tính năng tổng hợp như quản lý thông tin thi đầu 

vào, quản lý sinh viên, quản lý tài chính, hành chính… Phần mềm quản lý với ứng dụng công nghệ 

điện toán đám mây sẽ giúp nhà trường tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ ban đầu như 

đầu tư phần cứng, hệ thống làm mát, nhân lực vận hành hệ thống…  

 

Việc ứng dụng phần mềm quản lý đại học Uniprove/As sẽ giúp các trường đại học sử dụng hợp lý 

nguồn tài nguyên công nghệ. Công nghệ ảo hóa giúp khai thác tài nguyên vật lý hiệu quả hơn, phục vụ 

nhiều trường hơn. Trong trường hợp 1 trường không sử dụng hết tài nguyên thì tài nguyên sẽ được thu 

lại và cấp phát cho trường có nhu cầu khác. Nhờ tính co giãn, linh hoạt của công nghệ điện toán đám 

mây mà hệ thống quản lý của trường có thể mở rộng hoặc thu nhỏ tùy nhu cầu theo từng giai đoạn. Do 

vậy, các trường đại học có thể kiểm soát hệ thống, quản lý hạ tầng, bảo mật, đảm bảo chất lượng dịch 

vụ một cách dễ dàng... Khi đó, các trường đại học có thể tập trung hoàn toàn vào việc quản lý và đào 

tạo. 

 

Phần mềm Uniprove/As đã được ứng dụng thành công ở nhiều trường đại học tại Nhật Bản. Đặc biệt, 

phần mềm quản lý đại học Uniprove/As sẽ được đưa vào thử nghiệm tại Đại học FPT từ tháng 9/2012. 

Trong quá trình thử nghiệm, đội ngũ phát triển gồm các chuyên gia của FPT Software và Hitachi sẽ hỗ 

trợ tối đa việc vận hành và tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của Đại học FPT.  

 

Thông qua việc thử nghiệm tại Đại học FPT, các nhà phát triển phần mềm sẽ đánh giá được chất lượng 

dịch vụ, tiếp tục cải tiến cho phù hợp với yêu cầu sử dụng tại Việt Nam. Dự kiến năm 2013, chương 

trình đã sẵn sàng để được đưa vào ứng dụng tại các trường đại học ở Việt Nam, sau khi thử nghiệm 
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thành công tại Đại học FPT. Đến năm 2014, phần mềm quản lý Uniprove/As sẽ được triển khai rộng 

khắp các trường đại học trong toàn khối Asean. 

 

Chia sẻ về việc hợp tác này, ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc FPT Software cho biết: 

“Việc ký kết hợp đồng triển khai sản phẩm này đánh dấu một bước nâng tầm hợp tác giữa FPT Software 

với Hitachi, từ quan hệ cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm lên quan hệ đối tác chiến lược liên quan 

đến dịch vụ điện toán đám mây cho các trường Đại học. Theo đó, FPT sẽ sát cánh cùng Hitachi trong 

công cuộc khai phá thị trường Asean, khởi đầu là thị trường Việt Nam. Hợp tác cùng Hitachi trong việc 

thông tin hóa lĩnh vực quản lý các trường đại học, FPT mong muốn sẽ đưa những công nghệ tiên tiến 

của thế giới, góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng của ngành giáo dục Việt Nam”. 

 

Ông Nobuyuki Toda, Giám đốc bộ phận Hệ thống thông tin Công, Hitachi chia sẻ: “Chúng tôi rất 

vinh dự được hợp tác với công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam, FPT Software, trong việc cung cấp hệ 

thống cốt lõi (core system) dựa trên nền tảng Saas cho các trường đại học Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng 

chắc chắn rằng, với những thành tích lâu năm tại thị trường Nhật Bản, Uniprove/As sẽ hỗ trợ về mặt 

công nghệ thông tin cho việc vận hành các trường đại học ở Việt Nam một cách hiệu quả”. 

 

Trước thực tế hệ thống đào tạo phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện nay, việc xây dựng một hệ thống 

thông tin có thể quản lý hiệu quả các hoạt động của các trường đại học là vấn đề cấp thiết. Do đó, giáo 

dục là lĩnh vực rất có tiềm năng để phát triển phần mềm quản lý đại học tại Việt Nam. 

Hiện nay, Tập đoàn FPT đã và đang có một số đơn vị triển khai và ứng dụng công nghệ điện toán đám 

mây: FPT Telecom đã bắt tay vào xây dựng, triển khai hệ thống CNTT và Dịch vụ theo mô hình cloud 

computing từ đầu năm 2010 và hiện nay đã đưa dịch vụ chia sẻ tài liệu trực tuyến Fshare 

(www.fshare.vn) vào ứng dụng thực tiễn. Bên cạnh đó, FPT IS sẽ triển khai thử nghiệm các giải pháp 

điện toán đám mây và dịch vụ IaaS, SaaS. Đồng thời, FPT IS cũng sẽ nghiên cứu và xây dựng các dịch 

vụ kinh doanh trong lĩnh vực này. 

 

Thông tin chi tiết báo chí liên hệ: 

 

http://www.fshare.vn/
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Việt Nam: 

Ms. Mai Lan Anh  

Ban Truyền thông FPT  

Email: anhmtl@fpt.com.vn  

Tel: +84 4 73007300 – ext: 41922  

Mobile: 0912 081 922 

Nhật Bản: 

Mr. Sasaki 

Ban Truyền thông  

Công ty Hệ thống thông tin-viễn thông, Tập 

đoàn Hitachi 

Email: koho@itg.hitachi.co.jp 

Tel: 03-5471-8900           

 

 

Thông tin thêm về FPT Software: 

FPT Software là công ty xuất khẩu phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Với nguồn nhân lực trẻ, 

chất lượng lao động cao trong khu vực, FPT Software đã cung cấp các dịch vụ chất lượng cao 

như phát triển phần mềm và bảo trì, thực hiện ERP, kiểm tra đảm bảo chất lượng, di cư, hệ 

thống nhúng… FPT Software là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực như Ngân 

hàng & Tài chính, viễn thông, sản xuất, bảo hiểm, Chính phủ và cơ sở hạ tầng công cộng, bán 

lẻ, các dịch vụ và tiện ích. 

 

FPT Software xác định tiến bộ công nghệ và quy trình quản lý tiêu chuẩn là ưu tiên hàng đầu. 

FPT Software đã được cấp chứng chỉ uy tín của CMMI mức 5, ISO 27001:2005 (BS 

7799-2:2002), và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. 

 

Thông tin về gói giải pháp quản lý đại học của Hitachi: 

Xin xem tại: http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/campus/index.html 
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