
 

ThietBiMayChamCong TBMCC - Chuyên cung cấp máy chấm công chính hãng 

ThietBiMayChamCong TBMCC là đơn vị có hơn 10 năm cung cấp và phân phối các dòng 

sản phẩm Máy chấm công giá rẻ, chính hãng như: máy chấm công vân tay, máy chấm 

công khuôn mặt, máy chấm công thẻ từ, máy chấm công thẻ giấy… cho các cơ quan, 

nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên toàn quốc. Nhờ ứng dụng công nghệ và giải pháp do 

chúng tôi cung cấp, việc kiểm soát nhân viên và bảo mật nội bộ trở nên đơn giản và dễ 

dàng hơn rất nhiều. Cho đến nay, với sự xuất hiện của nhiều công ty mới trên thị trường, 

ThietBiMayChamCong TBMCC vẫn là đối tác tin cậy của khách hàng.  

 
Những mặt hàng máy chấm công chúng tôi đang phân phối trên thị trường đều đến từ các 

thương hiệu nổi tiếng có thể kể đến như: 

● Máy chấm công Ronald Jack 

● Máy chấm công Zkteco 

● Máy chấm công Wise Eye 

● Máy chấm công Mita 

● Máy chấm công Hikvision 

● Phần mềm máy chấm công chính hãng 

Ngoài ra, với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, am hiểu về từng sản phẩm chúng tôi còn 

mang đến dịch vụ: 

● Tư vấn lắp đặt máy chấm công 

● Hướng dẫn sử dụng máy chấm công ngay sau khi hoàn thành công việc 

lắp đặt 

● Bảo hành & sửa máy chấm công tận nơi 

● Tư vấn xử lý dữ liệu phần mềm máy chấm công hiệu quả và an toàn nhất. 

Với mục tiêu tối thượng là mang đến sự hài lòng đến cho khách hàng, chúng tôi luôn luôn 

cố gắng hết mình phát triển để hướng tới thành công. ThietBiMayChamCong TBMCC cam 

kết cung cấp ra thị trường những sản phẩm chính hãng chất lượng cao cùng với chính sách 

bảo hành, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, tạo dựng niềm tin với khách hàng để nâng 

cao uy tín thương hiệu, bởi chúng tôi hiểu rằng sự hài lòng của bạn chính là thành công của 

chúng tôi. 

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: 32 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Hotline: 0934590833 

Website: https://thietbimaychamcong.com/ 

Các sản phẩm ThietBiMayChamCong TBMCC đang cung cấp trên thị trường: 

https://thietbimaychamcong.com/ 

https://thietbimaychamcong.com/product-category/may-cham-cong-van-tay/ 

https://thietbimaychamcong.com/
https://thietbimaychamcong.com/
https://thietbimaychamcong.com/product-category/may-cham-cong-van-tay/


 

https://thietbimaychamcong.com/product-category/may-cham-cong-khuon-mat/ 

https://thietbimaychamcong.com/product-category/may-cham-cong-the-tu/ 

https://thietbimaychamcong.com/product-category/may-cham-cong-the-giay/ 

Liên kết với chúng tôi qua mạng xã hội: 

https://www.pinterest.com/pin/881227852057743839/  

https://www.scoop.it/topic/thietbimaychamcong-tbmcc  

https://www.plurk.com/p/om0gn0  

https://www.instapaper.com/read/1454901894  

https://www.pearltrees.com/tbmcc/item401718569  

https://flattr.com/updates/m0jd2k  

https://www.vietnamta.vn/profile-92753/?link-id=167899  

https://gotartwork.com/Blog/thietbimaychamcong-tbmcc/15106/  

https://infogram.com/thietbimaychamcong-tbmcc-1hd12yxdwon1w6k?live  

https://www.reddit.com/user/tbmcc91/comments/qet897/thietbimaychamcong_tbmcc/  

hagtag:  #ThietBiMayChamCong #TBMCC #maychamcong #maychamcongvantay 

#maychamcongkhuonmat #maychamcongthetu #maychamcongthegiay 

#thietbimaychamcong.com 
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