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Giải pháp quản trị nguồn lực
doanh nghiệp xăng dầu (PIACOM_ERP)
   
Giải pháp quản lý hệ thống cửa hàng
xăng dầu (Enterprise Gas Station - EGAS)

Giải pháp tự động hóa cửa hàng xăng dầu
(Automation Gas Station - AGAS)

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Dịch vụ Hệ thống thông tin

GIỚI THIỆU CHUNG

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG
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DASGIỚI THIỆU CHUNG
Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Petrolimex Information 

Technology and Telecommunication Joint-Stock Company - PIACOM)  

là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX). 

Công ty được thành lập ngày 19 tháng 08 năm 2003 trên cơ sở cổ 

phần hoá Trung tâm Tin học và Tự động hoá của Tổng công ty xăng 

dầu Việt Nam. Kế thừa những thành quả áp dụng công nghệ trong 

quản lý của PETROLIMEX, Công ty đã có trên 20 năm hoạt động 

trong lĩnh vực CNTT và Tự động hóa ngành xăng dầu với hơn 100 

thạc sỹ, kỹ sư giàu kinh nghiệm triển khai các dự án trong nước và 

quốc tế.



SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
• Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp xăng dầu (PIACOM_ERP)

• Dịch vụ triển khai ERP

• Giải pháp quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu (Enterprise Gas Station - EGAS)

• Hệ thống Tự động hóa cửa hàng xăng dầu (Automation Gas Station - AGAS)

• Hệ thống Tự động hóa kho xăng dầu: Tự động hóa bến xuất xăng dầu, Tự động hóa  đo 
mức bể chứa…

• Dịch vụ hệ thống thông tin

Sản phẩm, dịch vụ của PIACOM là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ tiên tiến 
với kinh nghiệm quản lý ngành xăng dầu. Sản phẩm đã được đăng ký bản quyền tại cục 
Sở hữu trí tuệ và được các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

PIACOM
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ

KINH DOANH XĂNG DẦU
CÔNG NGHỆ SỐ



PIACOM_ERP là một hệ thống ứng dụng đa phân hệ (Multi Module 

Software Application), tích hợp các phần mềm ứng dụng nhằm quản lý 

hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp. Giải pháp ERP cung cấp cho các nhà 

quản lý công cụ quản trị các nguồn lực tài chính, hàng hóa, tài sản, vật tư, quá 

trình sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm, quản trị quan hệ khách 

hàng, nhân sự, cung cấp các công cụ dự báo và lập kế hoạch, .v.v. Một đặc điểm 

quan trọng mà các giải pháp ERP cung cấp cho các doanh nghiệp là hệ thống 

quy trình quản lý hiện đại theo chuẩn quốc tế được tích hợp trong phần mềm, 

nhằm nâng cao khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng 

như tác nghiệp của các nhân viên.

Sản phẩm PIACOM_ERP bao gồm các phân hệ chính: Mua hàng; Bán hàng; Quản 

lý tồn kho; Kế toán tài chính; Kế toán quản trị; Quản lý vận tải…
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GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC
DOANH NGHIỆP XĂNG DẦU (PIACOM_ERP)



EGAS (Enterprise Gas Station) là giải pháp quản lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu,  được xây 
dựng theo mô hình tập trung dữ liệu, hoạt động trên môi trường Internet, hỗ trợ người sử dụng 
quản lý từ xa các cửa hàng xăng dầu.

EGAS bao gồm Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu (EGAS) và Phân hệ Tự động hóa cửa hàng 
xăng dầu (Automation Gas Station - AGAS).

(Automation Gas Station - AGAS) Là hệ thống tích hợp chức năng của cột bơm điện tử, thiết 
bị đo bồn và thiết bị thanh toán thẻ nhằm tự động hóa các hoạt động tại cửa hàng xăng dầu. 
Giải pháp cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình hình bán hàng qua cột bơm; thông 
tin về trạng thái của bể chứa xăng dầu; lập các báo cáo kiểm kê, báo cáo bán hàng, báo cáo 
nhập - xuất - tồn theo từng ca bán hàng và theo từng mặt hàng; áp giá tự động; dự báo nhu 
cầu về hàng hóa; hỗ trợ bán hàng trong thời gian nhập hàng; tích hợp với hệ thống thanh 
toán bằng thẻ; hỗ trợ truy cập từ xa.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU
(ENTERPRISE GAS STATION - EGAS)

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CỬA HÀNG XĂNG DẦU
(AUTOMATION GAS STATION - AGAS)

Phần mềm quản lý cửa hàng - EGAS Phân hệ Tự động hóa cửa hàng - AGAS
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TỰ ĐỘNG HÓA BẾN XUẤT XĂNG DẦU: 
Nhằm giảm thao tác thủ công, nâng cao năng 

suất lao động và tính minh bạch trong giao nhận 

hàng hóa tại các bến xuất. Giải pháp tự động điều 

khiển bơm, van điện để xuất hàng theo lượng đặt 

trước, thu nhận tín hiệu về lượng hàng xuất, nhiệt 

độ, tỷ trọng hàng hóa tích hợp về phần mềm 

quản lý để phát hành hóa đơn và hạch toán. 

Giải pháp sử dụng thiết bị của các hãng cung cấp 

thiết bị Tự động hóa hàng đầu thế giới như 

Siemens - Đức, Rockwell Automation, FMC - Mỹ…

TỰ ĐỘNG HÓA ĐO MỨC BỂ CHỨA:
Cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng tại các bể chứa xăng dầu: Chiều cao nhiên 

liệu, chiều cao nước, nhiệt độ hàng hóa để phục vụ cho công tác quản lý và ra các quyết định 

nhập, xuất hàng hóa…  Giải pháp sử dụng thiết bị của các hãng hàng đầu thế giới như 

SaabTank, MTS và Veerder Root.
     

TÍCH HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA KHO:
Tích hợp các phân hệ tự động hóa cục bộ thành một hệ thống thống nhất tại phòng điều khiển 

trung tâm, giúp theo dõi và điều hành theo thời gian thực hoạt động của toàn kho, tuyến… 

Đồng thời tích hợp thông tin toàn hệ thống với các phần mềm quản lý. 

Giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ của hãng Rockwell Automation, có thể phù hợp 

với các mô hình quản lý kho hiện tại và tương lai trong các khâu Nhập - Xuất - Tồn chứa, vận 

chuyển tuyến ống…

GIẢI PHÁP
TỰ ĐỘNG HÓA
KHO XĂNG DẦU 



CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG

DATA CENTER VÀ SERVER ROOM

cho doanh nghiệp theo công nghệ của hãng Emerson. Cung cấp các 

giải pháp về chuẩn hóa hệ thống hạ tầng mạng CNTT và tích hợp hệ 

thống mạng cho doanh nghiệp dựa trên các giải pháp lựa chọn sản 

phẩm của các hãng phần cứng như HP, IBM, Dell, Cisco, CheckPoint, ... 

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HẠ TẦNG

TRUNG TÂM DỮ LIỆU - DATA CENTER:

Đảm bảo cho hệ thống hạ tầng Data Center (DC) hoạt động ổn định liên 

tục 24/7; được giám sát, quản trị và vận hành trực tiếp theo thời gian 

thực; các thành phần của hệ thống hạ tầng DC được bảo dưỡng, bảo trì 

định kỳ để duy trì chế độ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế; tạo môi 

trường làm việc chuẩn cho triển khai các dự án tập trung lớn như: ERP 

và hệ thống dịch vụ ứng dụng tập trung (AD, Email, Web, Sky business, 

Video Conferencing, Mạng diện rộng - WAN, An toàn an ninh,...).

DỊCH VỤ HỆ THỐNG THÔNG TIN



CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM THIẾT BỊ CNTT

Là đối tác kinh doanh của các hãng Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới: HP, IBM, 

Dell, Microsoft, Oracle, Emerson, Cisco, AMP, ...Công ty PIACOM chuyên cung cấp các 

sản phẩm thiết bị CNTT:

•  Máy chủ và dịch vụ của các hãng: HP, IBM, Dell 

•  Thiết bị mạng và dịch vụ của các hãng: Cisco, AMP, HP

•  Các thiết bị và dịch vụ an toàn an ninh mạng của hãng: CheckPoint, 

TrendMicro, Fortinet

•  Bản quyền các sản phẩm và triển khai dịch vụ của hãng Microsoft

•  Máy tính để bàn đồng bộ, máy xách tay của các  hãng: HP, Dell, Lenovo, Apple, ... 

•  Máy in của các hãng như: HP, Epson, ...

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MẠNG, DỊCH VỤ ỨNG DỤNG TẬP TRUNG VÀ BẢO TRÌ 

SẢN PHẨM: 

Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp theo mô hình chuẩn hóa của hãng Cisco 

(Mạng lõi tại Data Center và hệ thống mạng tại các đơn vị thành viên), mạng WAN. 

Triển khai hệ thống an toàn an ninh theo các giải pháp của CheckPoint, Trend Micro, 

ArcSight, Websense,... Triển khai giải pháp và các sản phẩm của hãng Microsoft theo 

mô hình khai thác tập trung: Hệ thống quản trị định danh Active Directory-AD, hệ 

thống Email Exchange, Sky business, hệ thống IP, Video Conferencing,... PIACOM 

cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị CNTT thực hiện theo các quy trình cung cấp dịch vụ 

của các hãng cung cấp thiết bị CNTT như HP, IBM, Dell, Cisco, Canon, Epson, HP... 

Theo hình thức Onsite services hoặc thực hiện định kỳ theo yêu cầu khách hàng.

LÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH
CỦA CÁC HÃNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI !



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Phủ khắp các tỉnh thành đất nước với 45 công ty 

xăng dầu thành viên và 25 Tổng công ty, công ty cổ 

phần góp vốn của petrolimex



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)

TRỤ SỞ CHÍNH: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà Detech - Số 8C Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
ĐT: 84-24-3518 2072    -    Fax: 84-24-3518 2067
Email: contact.piacom@petrolimex.com.vn   -   Website: http://www.piacom.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM
Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà WIN HOME - Số 209 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 84-28-3825 7194    -    Fax: 84-28-3825 7195


