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SẢN PHẨM
Tính theo doanh thu và số lượng đơn đặt hàng, 3DS được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
trong lĩnh vực cung cấp giải pháp 3D chuyên nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi gồm:

Thiết Bị và Phần Mềm:
Máy in 3D, Máy quét 3D
Thiết bị đo lường cơ khí
Phần mềm:
MasterCAM,
Geomagic, Materialise...

LỜI MỞ ĐẦU
Kính thưa Quý khách hàng, chúng tôi rất hân hạnh

Chúng tôi cam kết rằng sẽ tiếp tục và không

được có dịp hợp tác với Quý khách hàng trong lĩnh

ngừng cố gắng, cải thiện và phát triển sản phẩm

vực Công nghệ 3D - một trong những thế mạnh của

– dịch vụ công nghệ 3D ngày càng lớn mạnh.

công ty chúng tôi.

Bằng các kết hợp và đồng hành hai yếu tố: Giá trị
mang lại của công nghệ và Lợi ích có được của

3D Smart Solutions tiền thân là Trung tâm Dịch vụ

khách hàng.

Dịch Vụ:

Thiết kế chế tạo đồ gá
In 3D và Tạo mẫu nhanh
Scan 3D và Thiết kế ngược
Kiểm tra 2D/3D
Thiết kế kiểu dáng công nghiệp

Công Nghệ 3D. Công ty được thành lập từ năm
2009 với mong muốn đem giải pháp Công Nghệ 3D

3D Smart Solutions (3DS) được ra đời nhằm cung

tiên tiến – hiện đại – đạt chuẩn hàng đầu thế giới đến

cấp Giải pháp 3D trọn gói trong quá trình phát

thị trường Việt Nam, đặc biệt hướng đến việc thúc

triển sản phẩm cho các nhà sản xuất trong và

đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ngoài nước.

Qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công

Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã

nghệ 3D, chúng tôi luôn thao thức và tìm cách để

nhận được sự tín nhiệm của khách hàng trong

góp phần giảm tải và hạn chế những khó khăn – rủi

nước và quốc tế. Điều đó được thể hiện qua các

ro trong quá trình gia công sản xuất sản phẩm, nhằm

dự án mà chúng tôi đã tham gia ở thị trường Việt

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, chúng

Nam, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khách hàng

tôi cũng mong muốn mở thêm những cơ hội mới

của chúng tôi trải rộng trên mọi lĩnh vực từ các tổ

cho sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà – và vươn

chức giáo dục, trường đại học đến các nhà thiết

tầm ra thế giới.

kế và sản xuất toàn cầu.

Cùng với dịch vụ và các giải pháp 3D chuyên nghiệp, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và
hiện đại hoá quy trình, đào tạo đội ngũ kỹ thuật để cung cấp cho thị trường dịch vụ tốt nhất và giải pháp phù
hợp nhất. Mục tiêu của 3DS chúng tôi là trở thành Công Xưởng 3D số một Việt Nam và hàng đầu khu vực.

TẦM NHÌN

3D Smart Solutions định hướng phát triển thành
công xưởng 3D số 1 Việt Nam và hàng đầu khu vực.

SỨ MỆNH
Tư vấn cung cấp giải pháp công nghệ 3D Tiên Tiến
– Đạt Chuẩn công nghiệp với mức đầu tư phù hợp
cho thị trường đang phát triển như Việt Nam. Không
ngừng nghiên cứu, sáng tạo, hiện đại hoá quy trình
và Đào Tạo đội ngũ kỹ thuật. Để có thể cung cấp
một Giải Pháp Công Nghệ 3D Toàn Diện tại Việt
Nam và đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ trong nước.

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

3

3 có

Có điểm chung
Có kỷ luật
Có niềm đam mê

3 không
Không khước từ
Không nản chí
Không giới hạn

D

Development

Luôn hoàn thiện, cải tiến từng ngày để
hiện thực hóa Sứ Mệnh của tập thể 3DS.

S

System

Với 3DS, hệ thống cơ cấu – tổ chức là
nền tảng vững chắc để hướng công ty
đi đến đỉnh thành công. Do đó mọi
thành viên 3DS luôn cam kết làm việc
có hệ thống và đúng quy trình để công
ty phát triển vững mạnh và đi đầu trong
lĩnh vực Công Nghệ 3D.

THÚC ĐẨY
SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP
VỪA & NHỎ”

LĨNH VỰC
KINH DOANH

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
3D TOÀN DIỆN”

Mr. Trương Tấn Tòng - CEO/Founder 3DS chia sẻ:
"Các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tại 3D Smart Solutions
được may đo theo nhu cầu thực tế của quý khách hàng."

MÁY IN 3D
Máy in 3D cao cấp và trung cấp được ứng dụng và hỗ trợ cho các ngành CÔNG
NGHIỆP chế tạo, thiết kế kiểu dáng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ, điêu khắc.
Đáp ứng nhanh - kịp thời yêu cầu tạo mẫu, nhân bản. Giảm thiểu thời gian và chi
phí đến tối ưu.

MÁY SCAN 3D

Máy scan 3D công nghiệp được sử dụng để quét vật thể, con người từ đơn giản
đến chi tiết phức tạp. Hệ thống máy đo quét cung cấp dữ liệu với độ phân giải
cao và chính xác. Ứng dụng trong đo kiểm tra kích thước - dung sai của chi tiết
máy, khuôn mẫu hoặc sản phẩm nhựa & kim loại, tái thiết lập dữ liệu 3D đã thất
lạc, hiện thực hóa ý tưởng.

DỊCH VỤ 3D TOÀN DIỆN

Quét mẫu 3D - Thiết kế ngược - Tạo mẫu nhanh - Thiết kế khuôn - Thiết kế kiểu
dáng công nghiệp - Kiểm tra 2D/3D - là gói dịch vụ công nghệ 3D TOÀN DIỆN,
là giải pháp tốt nhất, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 3D: CAD | CAM | CAV
Thiết kế, gia công chế tạo, phân tích mô phỏng với sự trợ giúp của máy vi tính
ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong sản xuất chế tạo. Hiểu rõ
sự cần thiết và hữu dụng đó, 3DS nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm nhằm cung cấp
đến thị trường các giải pháp phần mềm phù hợp, giúp tăng tốc quá trình nghiên
cứu phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất , tối đa hóa lợi nhuận và thu hồi
vốn đầu tư nhanh nhất.

Đến với 3D Smart Solutions, khách hàng không
cần phải tốn quá nhiều thời gian, công sức để
tìm kiếm và lựa chọn công nghệ phù hợp. Chúng
tôi sẽ trao cho bạn một giải pháp Công nghệ 3D
Toàn Diện, Tiên Tiến về mặt Chất Lượng và Tối
Ưu về mặt Chi Phí.

Tạo mẫu nhanh
Quét mẫu 3D (Scan 3D)
Kiểm tra 2D/3D
Thiết kế kiểu dáng công nghiệp
Thiết kế ngược (Scan to CAD)
Thiết kế khuôn chính xác

Hơn nữa, tại 3D Smart Solutions luôn có đội ngũ nghiên cứu thử nghiệm và chọn lọc các giải pháp
phần mềm chuyên dụng: CAD (Computer-aided design ), CAM (Computer-aided manufacturing), CAV
(Computer Aided Verification). Tiêu chí của 3DS là giúp khách hàng dễ dàng tìm được giải pháp 3D
thích hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế và đáp ứng ngân sách, góp phần nâng cao năng suất ,
giảm tránh lỗi hay rủi ro trong quá trình thiết kế/tạo mẫu. Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tối ưu,
nâng cao giá trị & chất lượng đầu ra của sản phẩm.

NHÀ PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ & PHẦN MỀM
3D CHUYÊN DỤNG

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 3D
EOS (GERMANY)

EOS là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực in 3D công nghiệp vật liệu nhựa,
kim loại, và các giải pháp sản xuất bồi đắp tích hợp.

BIGREP (GERMANY)

Được thành lập vào năm 2014, BigRep đã nhanh chóng tạo bước ngoặt trong sản
xuất và in 3D. Với khổ in 1m ³, BigRep ONE mở ra cánh cửa mới trong tạo mẫu
nhanh, trong khi BigRep Studio cho phép in 3D với tốc độ cao và chính xác.

MASSIVIT 3D (ISRAEL)

Massivit 3D là đơn vị tiên phong về các giải pháp in 3D khổ lớn. Với công nghệ In
3D Gel (GDP) độc quyền, những giải pháp của họ cho phép sản xuất các mô hình
lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả về chi phí.

CAD | CAM | CAV

FORMLABS (USA)

Hướng đến mục tiêu ai cũng có thể chế tạo những điều họ muốn, Formlabs đã dẫn
đầu trong việc sản xuất Máy in 3D SLA để bàn. Thêm vào đó, công nghệ LFS độc
quyền mang đến sự thành công vang dội cho thế hệ Form 3, Form 3L hiện nay.

CYBEROPTICS (USA)
3D SYSTEMS (USA)
Phần mềm Geomagic của 3D System cho phép tạo dữ liệu CAD từ dữ liệu quét
3D, thiết kế và sử dụng dữ liệu đó trong sản xuất, in 3D và kiểm tra 3D của các bộ
phận sản xuất.

CyberOptics là hệ thống đo quét 3D với sự kết hợp chưa từng có: tốc độ, chính xác
và cơ chế hoạt động một nút nhấn đơn giản mà tự động hoàn toàn. Ứng dụng trong
kiểm tra 3D không phá hủy.

RPS METROLOGY (ITALY)
MASTERCAM (USA)

Mastercam là một trong những hãng đầu tiên trên thế giới cung cấp phần mềm
CAD/CAM cho ngành sản xuất gia công cắt gọt công nghiệp toàn cầu. Được thiết
kế riêng phù hợp với tất cả các Phân xưởng CNC & Doanh nghiệp Cơ khí chế tạo.

MATERIALISE (BELGIUM)

Phần mềm thiết kế in 3D mạnh mẽ với đa dạng module cho nhiều ứng dụng khác
nhau, kiểm soát mẫu in hoàn hảo hơn, tối ưu cấu trúc vật liệu chống đỡ để tiết kiệm
vật liệu in 3D.

RPS Metrology được khởi nguồn từ kinh nghiệm và niềm đam mê nghiên cứu, phát
triển và sản xuất các thiết bị đo có khớp nối (cánh tay đo) và đã trải qua được hơn
30 năm.

SOLUTIONIX (KOREA)

Với sự cống hiến cho ngành công nghiệp và nha khoa trong hơn 18 năm, Solutionix
trở thành nhà sản xuất máy quét 3D hàng đầu với hệ thống đo lường chất lượng
vượt bậc như C500 và D-series.

SHINING 3D (CHINA)

Hãng sản xuất thiết bị số hoá 3D và cung cấp phần mềm 3D với đa dạng ứng dụng
cùng đội ngũ hỗ trợ toàn cầu, Shining 3D đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
VÀ HÌNH THÀNH
2016
2014
2009
3D

Công ty TNHH 3D
Smart Solutions (3DSS)

Đơn vị phân phối độc quyền và chính
thức của hãng máy THOR 3D Scanner
(Moskva, Nga) hàng đầu thế giới tại thị
trường Việt Nam.

Đơn vị phân phối Mastercam
(Hoa Kỳ) trực tiếp và đầu tiên tại
Việt Nam và Campuchia.

Đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Máy
In 3D CUBICON trực thuộc tập đoàn công nghệ
Hyvision System (Hàn Quốc).

Công ty TNHH
Thiết bị Công
Nghiệp & Giáo Dục
Tân Tiến chi nhánh
Tp. Hồ Chí Minh

Thành lập Công ty 3D Smart
Solutions Japan, trụ sở Tokyo.
Cung cấp dịch vụ outsource
CADCAM đến thị trường
Nhật Bản.

Đại diện bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng
phần mềm BobCAD-CAM (Hoa Kỳ).

2015

2020
Thành lập VPĐD tại Hà Nội, mở
rộng kênh phân phối sản phẩm,
dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Hợp tác trở thành đại lý ủy quyền
chính thức của tập đoàn Altair (Hoa Kỳ)
– Hãng cung cấp phần mềm 3D hàng
đầu thế giới.

Trung tâm
Dịch vụ
Công Nghệ 3D

2011

2018

XYZ

2017

Là một trong TOP38 doanh nghiệp
vừa và nhỏ xuất sắc nhất năm 2020
đạt danh hiệu SME100 Asia.

Hướng tới việc xây dựng thương hiệu 3D Smart
Solutions ngày càng thêm thân thiện và gần gũi hơn
với các đối tác và khách hàng, chúng tôi cải tiến
trong cách gọi tắt tên của công ty thành 3DS.
Đại lý độc quyền của hãng máy in 3D Formlabs
(Hoa Kỳ) tại Việt Nam.

Đối tác duy nhất tại Việt Nam của
hãng CyberOptics Industrial
Metrology (Hoa Kỳ).

Đại lý độc quyền của hãng MicroJet Technology
(Đài Loan) với thương hiệu Máy In 3D đa sắc
màu để bàn đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam.

Trở thành đại lý thương hiệu
MASSIVit 3D (Israel) tại Việt Nam.
Hãng máy in 3D công nghiệp có khổ
in lớn nhất hiện tại.

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 3D đạt danh hiệu Sản
phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM năm 2019.

Đại lý độc quyền của Measuring
XYZ (Đài Loan) chuyên máy CMM
độ chính xác cao.

2019

Hồ sơ 3DS được tổ chức Dun & Bradstreet xác
thực và công khai trên Hệ thống Số hóa Dữ liệu
Quốc tế (viết tắt là DUNS)

TOP38
DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ
XUẤT SẮC NHẤT
NĂM 2020 ĐẠT
DANH HIỆU
SME100 ASIA”

CÁC ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP 108
Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM vừa công bố kết quả bình chọn danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu
Tp.HCM năm 2019”. Trong đó, 3D Smart Solutions được vinh danh là thương hiệu tiêu biểu trong cung cấp
dịch vụ công nghệ 3D.
Ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cho biết, đây là danh hiệu được Hiệp hội
Doanh nghiệp Tp.HCM tổ chức 2 năm 1 lần với mong muốn phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các
sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của Thành phố. Đồng
thời, tôn vinh các doanh nghiệp có những sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu.
Được biết, sau 2 tháng phát động, trong số 285 doanh nghiệp tham gia với 345 sản phẩm, dịch vụ, đã có
108 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Tp.HCM năm 2019” với 147 sản phẩm, dịch
vụ. Cũng theo ban tổ chức để đạt được danh hiệu này, doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí: đạt hiệu
quả kinh tế về doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách, không gây ô nhiễm môi trường, thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ thuế và lao động, thực hiện tốt chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động,
phòng cháy và chữa cháy, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng
phải đảm bảo tính năng sử dụng, an toàn, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001, HACCP, GMP…

Điểm nổi bật của năm nay là có sự tham gia của các đơn vị khoa học công nghệ, các doanh nghiệp 4.0 và
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất, kinh doanh. Một trong những cái tên nhận
được sự quan tâm lớn tại giải thưởng năm nay đó là 3D Smart Solutions. Doanh nghiệp này đã vượt qua
nhiều tiêu chí bình chọn khắt khe để được vinh là doanh nghiệp có dịch vụ công nghệ 3D tiêu biểu Tp.HCM
năm 2019. Bao gồm: In 3D, tạo mẫu nhanh, chế thử, scan 3D, thiết kế ngược, thiết kế kiểu dáng công
nghiệp. Đây là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp 3D trọn gói trong
quá trình phát triển sản phẩm. Hiện 3D Smart Solutions là đối tác uy tín của các nhà sản xuất trong nước và
ngoài nước. Là doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp giải pháp 3D, 3D Smart Solutions mong muốn
phổ biến sự hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ 3D trên thị trường, tư vấn trợ giúp các doanh nghiệp áp
dụng công nghệ 3D vào trong thiết kế và chế tạo sản phẩm, nhằm đáp ứng lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Trong
thời gian tới, doanh nghiệp nay tham vọng trở thành công xưởng cung cấp dịch vụ và giải pháp 3D chuyên
nghiệp của thế giới theo 3 tiêu chí: Hiện đại - Chuyên nghiệp - Chính xác.
Nguồn: http://vneconomy.vn
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