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THƯ NGỎ 

Kính gửi quí khách hàng, 

Bạn đang cầm trên tay cuốn Brochure giới thiệu sản phẩm iSave – phiên bản thu phí đặc 

biệt của phần mềm miễn phí ToiTietKiem.Vn Professional. Trong gần 1 năm vừa qua, 

dưới sự tài trợ của Công ty ô tô Toyota Việt Nam, Dự án ToiTietKiem.Vn – Giải pháp tiết 

kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường đã thu được nhiều thành công vang dội. Phần 

mềm ToiTietKiem.Vn Professional đạt hơn 100.000 lượt người sử dụng, con số này vẫn 

không ngừng tăng lên mỗi ngày.  

Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của người dùng, nhóm phát triển phần mềm 

đã thành lập Công ty Truyền thông và Công nghệ Passion Zone nhằm gửi tới tất cả các 

bạn sản phẩm iSave như một lời tri ân cho sự ủng hộ, tín nhiệm của cộng đồng trong suốt 

thời gian qua.  

iSave ngày nay không chỉ dừng lại ở khả năng tiết kiệm điện năng tuyệt vời cho máy tính 

mà còn giúp pin Laptop dùng lâu hơn đến 2 lần và giúp tốc độ hoạt động của máy tính 

tăng lên gấp ĐÔI. Với đội ngũ nhân sự trẻ, tài năng, giàu kinh nghiệm, iSave luôn không 

ngừng hoàn thiện, đổi mới, nhằm đem lại những giá trị gia tăng đột phá cho sự phát triển 

bền vững của bạn và đất nước.  

Cuốn Brochure bạn đang cầm trên tay sẽ cung cấp cho bạn các thông tin mới nhất về 

iSave, những lợi ích mà iSave mang lại, tính năng, hướng dẫn sử dụng và cơ hội kinh 

doanh, phân phối bản quyền iSave.  

Với khẩu hiệu “Double Battery – Double Speed”, hãy cùng cộng đồng cảm nhận máy tính 

của bạn hoạt động mạnh mẽ chưa từng thấy, pin dùng lâu hơn đến 2 lần và tuổi thọ phần 

cứng kéo dài dường như vô tận. 

Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính: Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã đồng hành cùng dự 

án trong thời gian vừa qua. Đặc biệt cảm ơn các chuyên gia trong và ngoài nước đã nhiệt 

tình giúp đỡ các vấn đề kỹ thuật cho iSave. Chân thành cảm ơn các đồng nghiệp, những lập 

trình viên đầy tài năng tại Công ty Truyền thông và Công nghệ Passion Zone đã hoàn thành 

và gửi iSave đến với cộng đồng. 

Và cuối cùng, xin mời các bạn cùng phát triển bền vững và thay đổi thế giới với iSave! 

 

 T.M. Công ty Truyền thông và Công nghệ Passion Zone 
Tổng Giám đốc 

 
Phạm Ngọc Thắng 

  



iSave.Vn PRO – Phần mềm Quản lý Điện năng và Tối ưu hóa Máy tính

 

   
 

4 

 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG 
VÀ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH 

 
 

Máy tính chạy ì ạch và nhanh hết 
pin là vấn đề của hầu hết mọi 
người. Với iSave, giờ đây đó 
không còn là nỗi lo của bạn nữa.  

 

iSave đem lại lợi ích gì cho bạn? 

 

  

Tăng gấp ĐÔI thời gian dùng pin laptop 
iSave tự động cấu hình hợp lý để tiết kiệm 
điện cho laptop. 

Tăng gấp ĐÔI tốc độ máy tính 
Bằng cách tối ưu hóa, iSave giúp máy tính 
chạy nhanh hơn bao giờ hết 

  

Tiết kiệm tới 27% điện năng 
Tương đương với hơn 1 triệu đồng/năm, 
hoàn toàn tự động, không gây hại cho máy 
tính. 

 2 chế độ phù hợp 
iSave có 2 chế độ giúp tiết kiệm triệt để: Chế 
độ Tiết kiệm tối ưu và Chế độ Giải trí: xem 
phim, chơi games. 

http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
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Làm mát máy tính 
Nhờ được điều phối lượng điện hợp lý nên 
máy tính luôn hoạt động trong điều kiện nhiệt 
độ mát. 

Kéo dài tuổi thọ phần cứng 
iSave giúp phần cứng bền hơn do luôn hoạt 
động với công suất hợp lý và nhiệt độ ổn 
định. 

  

Theo dõi lượng điện tiêu thụ 
Dễ dàng kiểm tra lượng điện máy tính tiêu 
thụ và giá trị tiết kiệm được từ iSave. 

Nhắc nhở thư giãn mắt 
iSave sẽ định kỳ nhắc nhở bạn thư giãn mắt 
để giữ đôi mắt luôn khỏe. 
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NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ISAVE 

Tiết kiệm tối đa điện năng cho máy tính của bạn. 

Với Desktop, iSave giúp tiết kiệm lên đến 27%, còn với Laptop, iSave giúp kéo dài thời 
gian dùng pin lên gấp ĐÔI. 

iSave giúp bạn tiết kiệm điện bằng cách nào? 

 Giảm điện năng tiêu thụ của CPU khi không dùng đến. 
 Giảm tốc độ quay của ổ cứng khi máy tính ở trạng thái nghỉ. 
 Tắt ổ USB, Wireless, Bluetooth… khi không sử dụng 
 Tự động tắt màn hình của máy tính khi không sử dụng. 
 Tự động Shut down hoặc Hibernate máy tính để tiết kiệm điện năng. 

Biểu đồ bên trên biểu diễn số giờ dùng pin của máy tính xách tay được gia tăng đáng kể với 
hỗ trợ của iSave. Thử nghiệm trên một số dòng laptop với cấu hình tầm trung và tầm cao. 

 

2 chế độ phù hợp. 

Được thiết kế phù hợp cho tất cả người dùng, iSave có 2 chế độ giúp bạn luôn đạt năng 
suất làm việc, giải trí tối đa, vừa tiết kiệm điện: 

 Chế độ Tiết kiệm Tối Ưu: Sử dụng khi bạn làm việc văn phòng. 
 Chế độ Xem Phim/Chơi Games: Sử dụng khi giải trí. 

 

Mỗi nhu cầu sử dụng máy tính lại yêu cầu cỗ máy của chúng ta hoạt động với công suất 
khác nhau. iSave nhận biết điều này để cấp lượng điện năng vừa đủ, giúp phần cứng máy 
tính luôn mát mẻ, kéo dài tuổi thọ. 
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Tăng tốc độ máy tính lên tới 200%. 

Không những không làm hại đến máy tính, iSave còn cấu hình để máy tính của bạn chạy 
với hiệu năng tối ưu, tăng thời gian khởi động máy, các tác vụ vận hành mượt mà, trơn tru, 
đem lại cảm giác tốt nhất cho người dùng Windows. 

iSave tối ưu hóa máy tính bằng cách nào? 

 Dọn dẹp ổ đĩa, loại bỏ các file không cần thiết. 
 Scan, sửa lỗi Registry, loại bỏ các key thừa gây nặng máy. 
 Cấu hình lại các Settings của Windows cho phù hợp hơn với người dùng. 

 

Kiểm tra bằng cách nào? 

Bạn hãy so sánh tốc độ trước và sau khi cài đặt iSave bằng 2 cách sau: 

1. Tốc độ mở các menu như Start menu, Properties menu... 

2. Tốc độ khởi động máy. 

 Đây là 2 đặc điểm dễ nhận thấy nhất, ngoài ra tốc độ làm việc của Windows cũng được cải 

thiện rất đáng kể, bạn có thể tự mình kiểm chứng qua các tác vụ. 

 

  

http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
http://www.iconfinder.com/icondetails/31189/128/arrow_forwards_green_next_right_teste_icon
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Quản lý điện năng tiêu thụ với chỉ một Click. 

Giờ đây, với sự hỗ trợ của iSave, bạn có thể dễ dàng thống kê điện năng tiêu thụ trên máy 
tính của mình một cách nhanh chóng và trực quan nhất. Mọi số liệu được thu thập dựa trên 
công suất máy tính bạn dùng hàng ngày cũng như giá trị mà iSave giúp bạn tiết kiệm được. 

 

iSave quản lý điện bằng cách nào? 

 Lưu thông tin về thời gian sử dụng của máy tính. 
 Tính Watts, đổi ra tiền và lượng khí CO2 thải ra. 
 Vẽ biểu đồ, lập báo cáo theo tháng, theo năm. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ISAVE 

1. Bắt đầu: 

Sau khi tải và cài đặt phần mềm iSave, khởi động chương trình từ icon trên Desktop. 

Màn hình Quick Start xuất hiện như sau: 

 
 

Chọn tiếng Việt và nhấn Tiếp tục / Next 

 

 
 

Nên Tối ưu hóa máy tính ở bước tiếp theo để hệ thống hoạt động tốt nhất. 
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2. Đăng ký sử dụng: 

Sau khi tối ưu hóa máy tính, bạn đã hoàn thành các bước đầu tiên để sử dụng iSave. Để 

tiếp tục sử dụng, iSave yêu cầu bạn đăng ký bản quyền: 

 
 

Trong phần Đăng ký mới, nhập tên, email và mã bản quyền (nếu chưa có mã bản quyền, 

click MUA NGAY ! để mua trực tuyến hoặc xem các đại lý bản quyền iSave), nhấn KÍCH 

HOẠT !. Phần mềm yêu cầu kết nối Internet để hoàn tất đăng ký bản quyền. 

 

3. Sử dụng iSave: 

Màn hình chính của iSave xuất hiện như sau: 

 

 
Dưới đây là chức năng của các tab: 
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 Tổng quan: Thông tin hệ thống, thông tin tiết kiệm và cấu hình nhanh iSave. 

 Quản lý điện năng: Xem thống kê sử dụng năng lượng của máy tính. Nhấn Lập báo 

cáo để xem báo cáo. 

 Cấu hình chi tiết: Cấu hình để iSave can thiệp sâu hơn vào hệ thống, các thiết lập 

đã được mặc định. Bạn có thể yên tâm sử dụng. 

 Tối ưu hóa và Tăng tốc máy tính: Các công cụ dùng để tối ưu và giúp máy tính 

chạy nhanh hơn. Trong đó: 

 1-Click Smart Optimization: Tối ưu tổng quan hệ thống với chỉ 1 cú Click 

 Smart PC Optimization: Cấu hình lại máy tính hợp lý để giúp máy tính chạy 

nhanh và ổn định hơn. 

 Smart PC Cleaner: Dọn dẹp rác trong máy tính. 

 Smart Registry Cleaner: Dọn dẹp và sửa lỗi Registry 

 Smart Start-Up Manager: Trình quản lý các phần mềm khởi động cùng hệ 

thống, giúp bạn dễ dàng ngăn các ứng dụng không cần thiết khởi động cùng 

Windows, từ đó giúp máy tính khởi động nhanh hơn. 

 Smart Uninstall Manager: Trình gỡ bỏ ứng dụng thông minh, tự động dọn rác 

còn lại của các ứng dụng sau khi gỡ bỏ. 

 Nhắc nhở thư giãn mắt: Tránh mệt mỏi cho mắt khi dùng máy tính lâu. 

 

Ngoài ra, iSave có 2 chế độ phù hợp cho các 

nhu cầu sử dụng của bạn, Click vào biểu tượng 

bên để thay đổi: 

- Chế độ Tiết kiệm Tối Ưu: Dành cho khi bạn làm việc văn phòng. 

- Chế độ Xem Phim / Chơi Games: Dành cho giải trí.  

 

4. Tối ưu hóa máy tính với iSave: 

iSave giúp bạn tối ưu hóa máy tính với chỉ 1 cú click, chọn nút bên trong 

tab Tối ưu hóa và Tăng tốc máy tính:  

 
Nhấn Bắt đầu! để bắt đầu tiến hành tối ưu máy tính toàn diện. Quá trình có thể mất vài 

phút để hoàn thành. 
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5. Xem báo cáo năng lượng với iSave: 

Trong tab Quản lý điện năng, click Lập báo cáo để xem báo cáo: 

 

Lưu ý: Mọi giao diện trong iSave đều có tiếng Việt và tiếng Anh, để thay đổi, nhấn Tùy 

chọn tại màn hình chính.  
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GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

 

Không chỉ chú trọng đến khách hàng cá nhân, iSave giờ đây giúp doanh nghiệp, tổ chức 
của bạn tiết kiệm một khoản hầu bao không nhỏ cho chi phí sử dụng năng lượng lên đến 
27%. Với chi phí hợp lý, dễ dàng triển khai, hỗ trợ miễn phí 24/7 kèm theo các gói tư vấn 
tặng kèm khi đăng ký dịch vụ, chắc chắc tổ chức, doanh nghiệp của bạn sẽ hài lòng với sự 
phục vụ của iSave. 

Những lợi ích khi triển khai iSave: 

 Tiết kiệm từ 20 – 27% điện năng cho máy tính từ đó giảm chi phó cho doanh nghiệp. 
 Pin laptop dùng được lâu hơn gấp 2 lần (đã qua kiểm định thực tế). 
 Dễ dàng theo dõi lượng điện máy tính sử dụng theo các biểu đồ, báo cáo trực quan. 
 Tăng tuổi thọ phần cứng, tiết kiệm chi phí nâng cấp. 
 Tối ưu hóa, sửa lỗi Windows giúp máy tính chạy nhanh hơn, mượt hơn. 
 Nhắc nhở thư giãn mắt để tránh gây hại cho mắt do dùng máy tính lâu. 
 Nhà nước vừa ban hành bộ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng 

iSave giúp doanh nghiệp và người dân thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với đất 
nước. 

 iSave giúp giảm chi phí sử dụng điện năng cho đất nước. Hãy tưởng tượng mỗi máy 
tính tại Việt Nam chỉ cần tiết kiệm được một lượng điện nhỏ nhân với 40 triệu máy 
trên cả nước thì con số tiết kiệm được sẽ là khổng lồ. 

 Đẩy mạnh khoa học kỹ thuật công nghệ tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. 
 Hạn chế ô nhiễm môi trường do tiết kiệm năng lượng đáng kể 

Khuyến mại tặng kèm khi đăng ký iSave: 

 Gói tư vấn thiết kế văn phòng xanh thân thiện môi trường, tạo không khí làm việc 
thoải mái, sáng tạo cho nhân viên. 

 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. 
 Tập huấn sử dụng máy tính hiệu quả. 
 Bảo hành suốt đời. 

Để có thêm thông tin và nhận được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: 
Email: sales@isave.vn 
Hotline: 098.789.4088 

  

mailto:sales@isave.vn
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KINH DOANH 

Với tiêu chí cùng hợp tác, cùng phát triển, iSave có chính sách Đại lý và Cộng tác viên vô 
cùng linh hoạt. Ai cũng có thể tham gia Kinh doanh iSave ngay từ bây giờ ! 

 DÀNH CHO ĐẠI LÝ  DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN  
KINH DOANH 

QUYỀN LỢI - Mức chiết khấu cực cao. 
- Miễn phí các tài liệu truyền 
thông cho iSave (tờ thông tin, 
standee, kệ để bàn, poster). 
- Được hỗ trợ 100% chi phí vận 
chuyển hàng đến đại lý. 
- Được công nhận là Đại lý hợp 
pháp của iSave bằng hợp đồng. 
- Được hỗ trợ nhiều mặt trong 
suốt quá trình kinh doanh. 

- Mức chiết khấu cực cao. 
- Miễn phí các tài liệu truyền thông 
cho iSave (tờ thông tin, poster). 
- Được cấp chứng nhận là Cộng tác 
viên Kinh doanh chính thức của 
iSave. 
- Được tập huấn, đào tạo về kỹ năng 
bán hàng định kỳ. 
- Được tham gia các workshop, các 
buổi hội thảo do iSave tổ chức. 
- Được hỗ trợ nhiều mặt trong suốt 
quá trình kinh doanh. 

TRÁCH NHIỆM - Đặt hàng từ 50 thẻ bản quyền 
iSave trở lên. 
- Không được bán cao hơn mức 
giá ghi trên thẻ. 

- Đặt hàng từ 5 thẻ iSave trở lên. 
- Không được bán cao hơn mức giá 
ghi trên thẻ. 

ĐĂNG KÝ Gửi mail đăng ký về địa chỉ: sales@isave.vn 
Hotline đăng ký: 098.789.4088 
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GIẢI THƯỞNG VÀ KHÁCH HÀNG CỦA ISAVE 

Trong gần 2 năm hoạt động, được sự tin tưởng và ủng hộ từ phía khách hàng, iSave đã 

dành được nhiều giải thưởng uy tín trong nước: 

  
Giải nhất Cuộc thi  

Ý tưởng Xanh 2009 
Lọt vào chung khảo cuộc thi  

Ngày sáng tạo 2011 

 

Phiên bản miễn phí của iSave đạt hơn 100.000 lượt sử dụng/năm, ngoài ra, khách hàng của 

iSave còn là những doanh nghiệp lớn đã có uy tín tại Việt Nam và trên thế giới. 

                   

 

Ý KIẾN NGƯỜI DÙNG: 

Mình thực sự ấn tượng với phiên bản mới coóng của toitietkiem trước đây và iSave 

bây giờ. Máy tính của mình bây giờ không chỉ chạy nhanh mà còn dùng pin được lâu 

hơn nhiều lần. Thật tuyệt vời!  

(Nguyễn Việt Anh - Sinh viên) 

 

Phiên bản miễn phí trước đây thôi đã giúp công ty Vĩnh Hoàn Feed của chúng tôi tiết 

kiệm được một lượng điện lớn. Giờ đây với phiên bản trả phí này, con số tiết kiệm 

được khiến ban giam đốc thực sự bất ngờ.  

(Man Em - Nhân viên TKNL - Công ty Vĩnh Hoàn Feed) 

 

Giá trị lớn hơn cả của phần mềm iSave đem lại cho nhân viên của công ty chúng tôi là 

ý thức tiết kiệm năng lượng cho nhân viên. Từ khi dùng iSave, cá nhân tôi không còn 

phải mang sạc laptop khi đi làm nữa.  

(Lã Việt Dũng - CEO công ty LIVA)  
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát triển ở Rio năm 1992, 
tất cả các đại biểu có mặt đều nhất trí rằng 'phát triển bền vững' là một mục tiêu có thể thực 
hiện được đối với bất kỳ cá nhân hay chính phủ nào. 

Phát triển bền vững được hình thành từ sự phát triển cân bằng của ba yếu tố: kinh tế, môi 
trường và xã hội. Báo cáo Brundtland của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới năm 
1987 đã định nghĩa 'Phát Triển Bền Vững' là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu 
cầu hiện tại mà không gây tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ 
tương lai. 

Định nghĩa này hướng tới sự tiến bộ của nền kinh tế, xã hội và công bằng trong khuôn khổ 
giới hạn về trữ lượng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đối với vấn đề môi trường, khái 
niệm này cũng bao hàm sự hạn chế - tuy không phải là hoàn toàn – của trình độ phát triển 
khoa học kỹ thuật hiện tại và các tổ chức xã hội đối với các nguồn tài nguyên thiên và về 
khả năng tiếp nhận của bầu sinh quyển đối với các hoạt động của con người. 

 

Theo nhận định của bản báo cáo ‘Con Đường đến Đỉnh Cao’ (tháng 8, 2002), thực hiện bởi 
LEAD International and Panos London, ở nhiều quốc gia – dù giàu hay nghèo – quan điểm 
cho rằng sự bền vững đòi hỏi chi phí thực hiện và là một yếu tố cản trở phát triển. Các ý 
kiến cho rằng các vấn đề về môi trường có thể chờ đợi cho đến khi các quốc gia đang phát 
triển trở nên giàu có hơn, nhưng thực tế cho thấy, các vấn đề về môi trường không chờ đợi 
bất cứ ai. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính khoảng 25% nguyên nhân tử vong ở các quốc gia 
có thu nhập từ thấp đến trung bình là do ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu của Ngân hàng 
thế giới cũng cho thấy năm 2007 có 460.000 trẻ em Trung Quốc chết non do hít thở bầu 
không khí ô nhiễm và sử dụng nguồn nước độc hại. Theo báo cáo Blacksmith năm 2009, ô 
nhiễm là tác nhân gây ra các chấn thương thần kinh, các căn bệnh mãn tính và suy giảm 
tuổi thọ. 

Hiện nay, nhiều quốc gia đã nhận thấy được tầm quan trọng của ‘Phát triển bền vững’ và 
định hướng sự phát triển mang tính bền vững lâu dài. Bên cạnh sự phát triển của mô hình 
các thành phố xanh ờ các nước tư bản như Copenhagen (Đan Mạch), Béc-lin (Đức) hay 
Sing-ga-po, nhiều dự án ‘làm sạch’ và phát triển đã được nghiên cứu và triển khai ở những 
thành phố ô nhiễm tại các quốc gia đang phát triển như thành phố New Dehli, Tây Ben-gan 
(Ấn Độ), thành phố Thượng Hải, (Trung Quốc) hay thành phố Kalimantan (In-đô-nê-xi-a). 

Trong tương lai xa hơn nữa, ‘Phát triển bền vững’ sẽ không chỉ dừng lại một cách đơn giản 
ở xây dựng một thành phố xanh, một quốc gia xanh, hay một môi trường trong lành, điều 
mà nó hướng đến - một cuộc sống lý tưởng cho toàn thể nhân loại, có lẽ, là ‘một cuộc sống 
tốt đẹp, sự kết nối mạnh mẽ giữa con người với con người và một mối quan hệ gắn bó qua 
lại với thiên nhiên’. 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI ISAVE 

Với iSave, chúng tôi giúp bạn phát triển một cách bền vững, lâu dài, tiết kiệm năng lượng 
mà vẫn không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Sử dụng năng lượng hiệu quả 
không chỉ góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn giúp tiết kiệm một khoản đáng kể 
cho hầu bao của bạn. 

Chính vì khả năng dễ dàng áp dụng, thân thiện với người dùng, không gây hại cho máy tính 
mà trong suốt 1 năm vừ qua, iSave đã đạt hơn 100.000 lượt sử dụng, góp phần giảm đáng 
kể lượng điện năng tiêu thụ cho Việt Nam. 

Tại iSave, phát triển bền vững là hành động vì lợi ích tốt nhất cho các thế hệ tương lai trên 
cả ba lĩnh vực bao gồm kinh tế, môi trường và xã hội. 

Một trong những chức năng chính của ban quản trị của 

mỗi doanh nghiệp là đảm bảo thành công trong hoạt động 

kinh doanh. iSave hướng tới đạt thành công dài hạn và 

phát triển dựa trên sức mạnh sáng tạo, các sản phẩm 

chuyên môn hóa, định hướng khách hàng và khả năng 

tiếp cận thị trường cũng như đội ngũ nhân viên có năng 

lực và đầy nhiệt huyết.  

Các doanh nghiệp có thể đạt được thành công trong 

những cộng đồng xã hội mà ở đó người dân được thụ 

hưởng một cuộc sống đầy đủ và sung túc. iSave cam kết 

giúp đỡ được càng nhiều người dân càng tốt để tiếp cận 

với các nhu cầu thiết yếu như lương thực, nghề nghiệp, an 

ninh, năng lượng và dịch vụ y tế hợp lý, không chỉ cho 

hôm nay mà cả mai sau. Vì vậy, iSave dành 50% lợi 

nhuận thu được cho các hoạt động thiện nguyện tại 

Việt Nam.  

 

Các doanh nghiệp cần gìn giữ những nguyên tắc cơ bản 

về cuộc sống con người nhằm giữ vững thành công trong 

dài hạn. iSave mong muốn duy trì một thế giới khỏe mạnh, 

nơi mà các tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ và các nhu 

cầu của thế hệ tương lai được tôn trọng thông qua các 

hoạt động bảo vệ môi trường. Các sản phẩm và giải pháp 

sử dụng trong văn phòng iSave luôn đảm bảo thân thiện 

với môi trường, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm iSave không chỉ giúp tiết kiệm hầu 

bao, tăng tốc máy tính mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. 
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GIAO DIỆN ISAVE 

 
Giao diện chính của iSave. 

Màn hình Quản lý Điện năng của máy tính. 
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Các công cụ Tối ưu hóa máy tính. 

 
Cửa sổ 1-Click Smart Optimization: Máy tính chạy nhanh hơn với chỉ 1 click chuột. 



iSave.Vn PRO – Phần mềm Quản lý Điện năng và Tối ưu hóa Máy tính

 

   
 

20 

 
Báo cáo sử dụng Điện năng theo tháng, theo năm.  



iSave.Vn PRO – Phần mềm Quản lý Điện năng và Tối ưu hóa Máy tính

 

   
 

21 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Các bạn có thể liên hệ với Nhóm thực hiện iSave qua địa chỉ sau: 

Nhóm Kinh doanh: sales@isave.vn 

Nhóm Hỗ trợ: support@isave.vn 

Thông tin chung: info@isave.vn 

Hotline: 098.789.4088 

Chúng tôi cam kết sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong vòng 24H làm việc. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong được hợp tác cùng các bạn ! 

 


