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Có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

CNTT và cung cấp các phần mềm

Hơn 1,500 nhân viên bao gồm kỹ sư và 

chuyên gia chất lượng cao

Giành được hàng trăm giải thưởng uy tín 

của Nhà nước, Bộ, ban ngành 



CÁC SẢN PHẨM MISA 
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



VIDEO GIỚI THIỆU 
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH SỐ





KHÁI NIỆM BLOCKCHAIN

▪ Mục đích ban đầu được phát triển cho việc thanh toán

quốc tế.

▪ Là một cuốn sổ cái (cơ sở dữ liệu) phi tập trung. Thông

tin lưu trữ dưới dạng giao dịch sử dụng các công nghệ

mã hóa để có thể xác thực và ngăn bị giả mạo.

▪ Blockchain có khả năng truyền tải dữ liệu giữa các bên

mà không đòi hỏi có trung gian để xác nhận thông tin.



CÁC XU HƯỚNG ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN

Người dùng có thể sử

dụng blockchain để

chứng thực quyền sử

hữu xe tự lái.

ĐI LẠI

Nhanh hơn, rẻ hơn có

thể tiết kiệm hàng tỷ đô la

chi phí chuyển tiền, trong

khi có thêm được tính

minh bạch trong chuyển

khoản.

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Sử dụng mã blockchain,

cử tri có thể bầu thông

qua điện thoại,máy tính

bảng hay máy tính, có

thể thống kê kết quả tức

thời.

BẦU CỬ

Thông tin sức khỏe của bệnh

nhân được mã hóa, chỉ có

thể chia sẻ với bác sỹ liên

quan, không bị rò rỉ dữ liệu.

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ



HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MEINVOICE.VN

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM 

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ

Tiết kiệm 90% chi phí so với hóa đơn giấy

An toàn – Nhanh chóng – Minh bạch



MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CẦN 

XÁC THỰC



MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XÁC THỰC



TÍNH ƯU VIỆT CỦA BLOCKCHAIN
TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MEINVOICE.VN

Hệ thống blockchain lưu trữ

lại tất cả thay đổi liên quan

đến hóa đơn và các thông

tin được đồng bộ qua mạng

giúp các bên tham gia có thể

tra cứu và kiểm tra.

Hóa đơn điện tử giúp giảm

thiểu việc sử dụng giấy trong

các hoạt động xuất, gửi hóa

đơn thông thường.

Thông tin lưu trữ trong

blockchain được thiết kế để

chống lại sự thay đổi và làm

giả. Vì vậy các dữ liệu này

đảm bảo sự chính xác và tin

cậy.

TIN CẬY CAO

(CHỐNG GIẢ MẠO)

TIẾT KIỆM THỜI GIAN,

CHI PHÍ

MINH BẠCH

GIỮA CÁC BÊN

BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG

Với việc truyền tải thông tin

không thông qua trung gian

nên việc gửi-nhận hóa đơn

diễn ra nhanh chóng, giúp

giảm chi phí mua và quản lý

hóa đơn cho doanh nghiệp.



VIDEO GIỚI THIỆU 
CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRÊN MEINVOICE.VN



MISA ĐỒNG HÀNH CÙNG DN KHỞI NGHIỆP

Dự kiến tháng 11/2018, MISA sẽ cho ra mắt phần mềm HĐĐT mới, 

Khách hàng có thể dùng độc lập, không cần tới dùng chung với phần mềm MISA




