
Chúng Tôi Là Ai
Giải Pháp Không Giới Hạn là nhà cung cấp Công nghệ thông tin 
chuyên về các dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và giải pháp phần 

mềm theo yêu cầu để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Việc gia công các hoạt động không cốt lõi đang ở giai 
đoạn phát triển. Các công ty có rất ít lựa chọn đối tác 
chuyên nghiệp. Công ty Giải Pháp Không Giới Hạn là 
lựa chọn đáng tin cậy khi tập trung vào bảo mật, toàn 
vẹn dữ liệu và các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Giải Pháp Không Giới Hạn, chúng tôi hướng tới là nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy 
nhất Châu Á. Để đạt được điều đó, chúng tôi xây dựng văn hóa làm việc hướng tới lý tưởng 

này và tạo điều kiện cho các nhân viên thể hiện hết mình nhằm cung cấp các dịch vụ xuất sắc 
nhất tới khách hàng. Những giá trị dưới đây là chìa khóa để cung cấp cam kết này: 

Thực Tế ThịTrường

Tầm Nhìn Chiến Lược

Tập Trung Vào Khách Hàng
Chúng tôi phát triển mối quan hệ 
tạo sự khác biệt tích cực trong 
hoạt động của khách hàng

Chất Lượng
Chúng tôi cung cấp các giải pháp 
và dịch vụ hoàn hảo đến với 
khách hàng.

Đáng Tin Cậy
Chúng tôi đặt ra và duy trì những 
tiêu chuẩn cao nhất về tính trung 
thực trong tất cả mọi hoạt động

Làm Việc Nhóm
Chúng tôi đánh giá cao việc làm việc nhóm bất kể nguồn gốc, kinh nghiệm, giới tính 
hay quốc tịch. Chúng tôi loại bỏ sự khác biệt để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Trách Nhiệm Cá Nhân
Tất cả cá nhân đều có tinh thần 
trách nhiệm cao trong các cam kết 
của chúng tôi. 



Xử lý và nhập mẫu biểu
Xử lý địa chỉ 
Quét và lưu trữ – Tài liệu, tài 
sản đảm bảo

Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp đến 
khách hàng một loạt các dịch vụ và giải pháp riêng tốt nhất. Sử dụng và nâng tầm 

các công nghệ hàng đầu trên thị trường và hợp tác chặt chẽ với khách hàng để thấu 
hiểu những thách thức riêng để đề xuất những giải pháp sáng tạo không chỉ đáp 

ứng mà luôn vượt qua mong đợi.

Liên Hệ

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DỊCH VỤ THẨM ĐỊNHTRUNG TÂM DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
RỦI RO

NHẬP LIỆU

Gọi điện
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ nhắc nợ
Khảo sát khách hàng

Thẩm định qua điện thoại
Thẩm định hiện trường
Thẩm định việc làm
Điều tra gian lận

Giải pháp trên Web và di 
động
Thiết kế cơ sở dữ liệu

Quản lý doanh mục đầu tư
Tín dụng và rủi ro

Lầu 4, Tòa nhà QTSC9, Đường số 3,Công viên phần mềm 
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Công Ty Giải Pháp Không Giới Hạn


