
2016
www.ddg.vn

Giới thiệu DDG

Nhà cung cấp giải pháp dẫn đường và bản đồ số hàng đầu Việt Nam

http://www.gispeople.com.au/


Nội dung

01 Về chúng tôi

02 Cột mốc quan trọng

03 Phần mềm dẫn đường

04 Geocoding & Routing

05 Phát triển phần mềm GIS

06 Tư vấn GIS

07 Dữ liệu bản đồ

08 Đối tác

09 Liên hệ



1Về chúng tôi

DDG TECHNOLOGY JSC

Chúng tôi, Công ty cổ phần giải pháp và ứng dụng công

nghệ số DDG là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về bản đồ

dẫn đường GPS, quản lý phương tiện và các dịch vụ GIS tại

Việt Nam.

Chúng tôi là một nhóm hợp nhất của các chuyên gia về bản

đồ học, lập trình và toán học. Nhóm của chúng tôi được kết

hợp bởi tính kỷ luật với tiêu chuẩn cao được đặt ra cùng tính

hiệu quả trong công việc, cách tiếp cận tích cực đối với đời

sống xã hội và sự khát khao để làm cho các công tác quản lý

trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp giữa đẳng cấp thế giới,

khả năng sáng tạo, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và

công nghệ tiên tiến để mang đến các ứng dụng định vị vị trí

thông minh.

Phần mềm dẫn đường

Geocoding & Routing

Dịch vụ GIS

Dữ liệu bản đồ

150
% tốc độ phát triển

hang năm

2014
NămDDG TECHNOLOGY được

thành lập

9
Đối tác chính, OEM

& công ty hợp tác

33
Vấn đề về địa không gian 

được giải quyết hàng tháng



2Cột mốc quan trọng 2

2017

Thành lập 

DDG

Hợp tác với 

Navitel

9/2014

12/2014 2015

Phát hành phần 

mềm dẫn đường 

Navitel Navigator

4/2015

Hợp tác với FPT, 

Viettel, Nhật

Cương để phân 

phối phần mềm 

dẫn đường

5/2015

Phát hành dịch 

vụ bản đồ cho 

giám sát & quản 

lý phương tiện

9/2015

Cung cấp phần 

mềm dẫn đường 

cho Hyundai tại 

Việt Nam

2016

3/2016



3Phần mềm dẫn đường

Phần mềm dẫn đường cho các thiết bị tích hợp định vị

GPS sử dụng hệ điều hành iOS (iPhone, iPad), Android,

Windows Phone, BlackBerry hoặc Windows CE được

tích hợp cùng DVD ô tô.

Lộ trình tối ưu

Đưa ra lộ trình tối ưu và tự 

động tính toán lại lộ trình khi 

đi chệch lộ trình đã định.

Cảnh báo tốc độ

Cảnh báo giới hạn tốc độ cũng 

như vị trí camera tốc độ trên 

từng cung đường.

Bản đồ OFFLINE

Với ứng dụng Offline người 

dùng sẽ không cần kết nối 

Internet qua Wifi hoặc 3G để sử 

dụng tính năng dẫn đường.

Dẫn đường giọng nói

Dẫn đường bằng giọng nói 

qua từng khúc ngoặt, cảnh báo 

về pin và kết nối GPS.

Bản đồ 3D trực quan

Bản đồ 63 tỉnh/thành phố Việt 

Nam, sử dụng OFFLINE không 

yêu cầu kết nối Internet.

Tìm kiếm

Tìm kiếm dễ dàng với cơ sở dữ 

liệu địa điểm và địa chỉ chi tiết 

đến từng số nhà, điểm dân cư

thôn xóm, làng bản.
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Dịch vụ Geocoding & Routing được phát triển

bởi DDG để đáp ứng các nhu cầu của khách

hàng trong việc giám sát, quản lý phương tiện,

vận tải và khai thác các giá trị gia tăng của bản

đồ. Dịch vụ được xây dựng trên nền tảng Web

để cho phép khách hàng tích hợp vào ứng dụng

của họ một cách dễ dàng.

Truy cập maps.ddg.vn để yêu cầu demo

GEOCODING

Tìm kiếm vị trí của một điểm theo thông tin địa danh 

hoặc địa chỉ.

REVERSE GEOCODING

Từ tọa độ một điểm trả về thông tin địa chỉ của điểm 

đó.

ROUTING

Dịch vụ Routing cho phép bạn tính toán lộ trình giữa 

các địa điểm khác nhau trên bản đồ.

Geocoding & Routing 4

http://maps.ddg.vn/


5Phát triển phần mềm GIS

Phương pháp của chúng tôi là phương pháp tiếp cận dựa trên mô hình mà

ở đó nhấn mạnh sự hợp tác của khách hàng và khả năng tích hợp hệ thống

chất lượngcao.

Các hệ thống được phát triển trên ứng dụng web và mobile với nhiều

nền tảng công nghệ khác nhau, bao gồm:

DDG với nền tảng bao gồm CSDL bản đồ chi tiết toàn

Việt Nam và nguồn nhân lực là các chuyên gia GIS với

nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang tới cho khách hàng

dịch vụ Phát triển phần mềm GIS toàn diện nhất.



6Tư vấn GIS

Công nghệ GIS (Geographic Information System) đã

được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống

để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

Chúng tôi – DDG với nền tảng bao gồm CSDL bản đồ chi tiết

toàn Việt Nam và nguồn nhân lực là các chuyên gia GIS với

nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang tới cho khách hàng dịch vụ

Tư vấn GIS toàn diện nhất.

Hỗ trợ hoạt động 

kinh doanh của bạn

Chiến lược & lộ trình phát 

triển giải pháp địa không 

gian

Nâng cao hiệu quả, 

tránh đầu tư lãng phí

Khả năng quản lý dự án 

nhanh & chính xác



7Dữ liệu bản đồ

DDG có thể cung cấp dữ liệu bản đồ số Việt Nam cũng như có

rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý dữ liệu bản đồ. Bản đồ

của chúng tôi được xây dựng với mức độ chi tiết và độ chính

xác cao từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm dữ liệu

khảo sát GPS, bản đồ địa chính, ảnh vệ tinh cùng dữ liệu hành

chính và các thông tin thuộc tính khác.

Trên 325 000 km 

chiều dài đường

Trên 750 000 điểm 

địa chỉ số nhà

Trên 85 000 

điểm dân cư

10 000 điểm dân 

cư chi tiết cao

Trên 150 000 địa 

điểm POI

621 vùng hành 

chính tìm kiếm

Hỗ trợ mô hình 

3D cảnh quan

4 lần cập nhật 

bản đồ / năm

Hỗ trợ mô hình 

3D đơn giản



8Đối tác

NAVITEL

Phần mềm dẫn đường GPS

Pretech

Phần cứng thiết bị GPS

Mireo

Phần mềm dẫn đường GPS

FPT Shop

Hệ thống bán lẻ

Nhật Cường Mobile

Hệ thống bán lẻ

Viettel

Cung cấp giải pháp VAS

Hyundai

Đối tác OEM

Mobilefone

Cung cấp giải pháp VAS



9Liên hệ

linkedin.com/company/ddgtechnology

facebook.com/ddgtechnology

twitter.com/ddgtechnology

instagram.com/ddgtechnology

contact@ddg.vn

84-4-3204-0099

84-944-80-5000

www.ddg.vn

13/154Phương Liệt

Quận Thanh Xuân

Thành phố Hà Nội

Việt Nam

mailto:info@gispeople.com.au
http://www.gispeople.com.au/

