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ENCON Vietnam – September Recap Newsletter 

Dear Sir/Madam, 

We are glad to share what had happened in the 
engineers’ community in the recent time to keep you 
tuned and updated with our monthly Newsletter. Let us 
take overview what had happened in September. 

Kính gửi, 

Chúng tôi vui mừng khi được chia sẻ những gì đã 
diễn ra trong cộng đồng kỹ sư thời gian gần đây, để 
cùng quý vị theo dõi và cập nhật với Bản Tin hằng 
tháng của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn tổng 
quát lại những sự kiện đã diễn ra trong Tháng 9. 

In Hanoi, a Vietnam Solar Power Expo was held on 25-
26/9. to provide a platform for all Solar related 
industries in Vietnam.  For more details, please follow 
the link: http://vietnamsolarexpo.neoventurecorp.com/ 

The MOC held 2 workshops in Hanoi and HCMC to 
consult on national technical standard systems for the 
construction industry. Opinions from various institutions 
to renovate the TC’s and even a full implementation of 
European codes were proposed. For more details, please 
follow the link to Vietnamese Construction Newspaper: 
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/ 

 Archline.XP launched an LT version, which, combined 
with Archline.XP Live provides more than affordable 
architectural BIM software solution covering all the 
small studio may need. 

Tại Hà Nội, Hội chợ “Vietnam Solar Power Expo 
2019” được tổ chức vào ngày 25-26/9, nhằm cung 
cấp nền tảng cho tất cả các ngành công nghiệp liên 
quan đến năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Link 

Bộ Xây Dựng đã tổ chức 2 buổi hội thảo ở Hà Nội và 
TP. HCM để tư vấn về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật 
quốc gia cho ngành xây dựng. Lấy ý kiến từ các tổ 
chức khác nhau để cải tạo các tiêu chuẩn và thậm 
chí việc áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn Châu Âu đã 
được đề xuất. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng theo 
liên kết đến: Báo Xây Dựng.  

Archline.XP đã ra mắt phiên bản LT, kết hợp với 
Archline.XP Live sẽ cung cấp giải pháp phần mềm 
BIM kiến trúc với giá cả phải chăng hơn, đáp ứng tất 
cả nhu cầu của một công ty nhỏ. 

ENCON Tech talks 2019 euro-asia “Next Generation [structural] BIM Tech. What is it?” 

 

TECH talks – key speaker                                                                Mr. Nigel Watts, Prota Asia, Managing Director 

Last and not least, 27th of September became a 
professional platform day when ENCON TECH Talks 
[Euro-Asia] 2019 took place. Vietnam has welcomed 
Prota Structure to enter the country delivering 
outstanding results, which Vietnamese engineers can 
achieve now with fast speed calculation and automatic 
drawing production by Prota Software. As a co-sponsor 

Cuối cùng và không hề kém phần quan trọng, Ngày 
27 Tháng 9 đã trở thành một ngày dành cho diễn 
đàn chuyên nghiệp, khi sự kiện ENCON TECH Talks 
[Euro-Asia] 2019 diễn ra. Việt Nam đã chào đón 
Prota Structure bước vào đất nước, mang lại những 
kết quả vượt trội, điều mà quý kỹ sư Việt nam giờ 
đây có thể đạt được với sự tính toán tốc độ cao và 

http://vietnamsolarexpo.neoventurecorp.com/
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/hoi-thao-lay-y-kien-dinh-huong-he-thong-tieu-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nganh-xay-dung.html
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/hoi-thao-lay-y-kien-dinh-huong-he-thong-tieu-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nganh-xay-dung.html
http://vietnamsolarexpo.neoventurecorp.com/
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/hoi-thao-lay-y-kien-dinh-huong-he-thong-tieu-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nganh-xay-dung.html
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of TECHTalks Prota Engineering, Prota Software and 
Prota Asia presented innovative digital solutions on 
stage of Dreamplex Auditorium, known today for 
running TEDx talks and now, together with us, for 
TECHtalks. 

khả năng tự động xuất ra bản vẽ mà Prota Structure 
đem lại. Với tư cách là nhà đồng tài trợ của TECH 
Talks, Prota Engineering, Prota Software và Prota 
Asia đã trình bày các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo 
trên sân khấu của Khán phòng Dreamplex, nơi được 
biết tới với những lần tổ chức TEDx talks, và bây giờ, 
cùng với chúng tôi, là TECH talks. 

 
Mr. Mustafa (Prota Software), Mr. Steffen (ENCON) & 
Mr. Nigel (Prota Asia) 

 
Mr. Mustafa working on the countdown project 

Mr. Mustafa Tümer Tan from Turkey has arrived newly 
to Ho Chi Minh City to present Prota Software in action 
together with Mr. Nigel Watts from Prota Asia. Mr. 
Mustafa set an experiment to design the complex 
structure of a real project under construction in  Ho Chi 
Minh City, which included: basement, podium with 
commercial levels, 13 residential floors and as result 
providing full BIM collaboration and modeling, analysis 
and calculation and, finally, full project data such as 
automatically generated calculation reports [over 100 
pages] and automatically created shop drawings 
released on standards and codes. The process took less 
than 3 hours and was more than a celebration of 
success. The auditorium of BIM leaders, Engineering 
studio owners and managers, structural engineers 
themselves witnessed the results. For more 
information, please, find contact details below. 

 

Ông Mustafa Tümer Tan từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ 
vừa đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 
Ông Nigel Watts ngày hôm đó. Ông Mustafa trình 
diễn trực tiếp khả năng của Prota Software và thiết 
lập một thử nghiệm để thiết kế một kết cấu phức 
tạp của một dự án thực tế đang trong quá trình thi 
công tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: tầng 
hầm, podium với các tầng thương mại, 13 tầng căn 
hộ, và kết quả là cung cấp cho chúng ta khả năng 
phối hợp BIM hoàn hảo (full BIM collaboration), mô 
hình hóa (modeling), phân tích (analysis) và tính 
toán (calculation), cuối cùng là cung cấp dữ liệu đầy 
đủ của dự án (full project data) với khả năng tự 
động tạo báo cáo tính toán (calculation reports) 
[hơn 100 trang] và xuất bản vẽ shop drawings dựa 
trên các tiêu chuẩn. Cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn 
ít hơn 3 tiếng đồng hồ và đạt được hơn cả sự thành 
công mà chúng tôi mong đợi trước đó. Cả khán 
phòng với các quý vị trưởng phòng BIM, quý vị quản 
lý và lãnh đạo công ty, quý vị kỹ sư kết cấu đã chứng 
kiến kết quả. Quý vị muốn biết thêm thông tin, xin 
vui lòng xem chi tiết liên lạc nằm ở dưới. 
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Key speaker Mr. Phuoc (BIM Lab) introduced by Mr. 
Khoi & Mr. Steffen CEO (ENCON) 

 
               Key speaker Mr. Vuong (Gia Phuc) 

We also spoke about Vietnamese success stories and 
different paths engineers go through in Vietnam. Mr. 
Dao Quy Phuoc (BIM Lab) and Mr. Nguyen Duc Duy 
Vuong (Gia Phuc) shared their experience. We also made 
a research and analysis to see how the ideal engineering 
firm should look in the nearby future and how close we 
are to that perspective in Vietnam. These knowledges 
were presented by general director of ENCON Vietnam 
LLC, Ms. Xenia Panfilova, based on international and 
local experience in BIM digital solutions and design 
studio operations. The hosts of the event CEO of ENCON 
Vietnam LLC Steffen Engel and engineering specialist 
Khoi Nguyen questioned the auditorium to learn more 
from the engineers and lead them to share their 
experience. 

          Ms. Xenia Panfilova ENCON General Director  

Chúng tôi cũng nói về những câu chuyện thành 
công và những con đường khác nhau mà các kỹ sư 
trải qua ở Việt Nam. Ông Đào Quý Phước (BIM Lab) 
và Ông Nguyễn Đức Duy Vương (Gia Phúc) đã chia 
sẻ kinh nghiệm của họ. Đồng thời chúng tôi cũng đã 
thực hiện một nghiên cứu và phân tích nhằm thấy 
được rằng một công ty kỹ thuật lý tưởng nên ra sao 
trong tương lai gần, và chúng ta ở Việt Nam đã gần 
chạm tới viễn cảnh đó như thế nào. Những kiến 
thức đó đã được trình bày bởi Giám đốc điều hành 
của ENCON Việt Nam, Cô Xenia Panfilova, dựa trên 
kinh nghiệm quốc tế và nội địa về các giải pháp kỹ 
thuật số BIM và những phương thức vận hành công 
ty thiết kế. Chủ trì của sự kiện, CEO của ENCON Việt 
Nam, Ông Steffen Engel và chuyên viên kỹ thuật 
Nguyên Khôi đã đặt một vài câu hỏi cho quý khán 
giả trong khán phòng nhằm học hỏi thêm về các kỹ 
sư và dẫn dắt họ chia sẻ kinh nghiệm của chính bản 
thân họ. 

------------------------------------------------------------------- 

 

Kể từ bây giờ và về sau, ENCON TECH Talks sẽ diễn 
ra và thực hiện theo lời kêu gọi phát triển của cộng 
đồng để cung cấp không gian và tiếng nói cho tất cả 
mọi người, những ai quan tâm để chia sẻ kiến thức 
của mình hoặc tìm kiếm sự hợp tác. Xin chào mừng 
quý vị! 
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VIP guests with leading positions in the industry shared 
feedback and ran a round of closed meetings with key-
speakers off the event to reach certain agreements. 

Các vị khách VIP, những người mang vị trí dẫn đầu 
trong ngành công nghiệp, chia sẻ ý kiến ngắn gọn 
với diễn giả để cùng đạt sự đồng thuận nhất định 

Since now and on, ENCON TECH Talks will run under community development call to give a space and voice 
to everyone interested to share knowledge or find collaborations. Welcome! 

ENCON Vietnam LLC is open for collaborations and 
research joint effort. We communicate and progress 
with academic field globally, being willing to extend our 
partnership to the Asian research institutions and 
academic establishments. 

ENCON Vietnam LLC mở cửa cho những sự hợp tác 
và nỗ lực nghiên cứu chung. Chúng tôi liên lạc và 
phát triển trong lĩnh vực học thuật với toàn cầu, sẵn 
lòng mở rộng mối quan hệ đối tác của chúng tôi đối 
với các tổ nghiên cứu và cơ sở học thuật Châu Á. 

October and November newsletter promises to be quite 
intense on events and results. We are excited to share 
success stories in the first week of November. And stay 
tuned with us right after to follow step-by-step in the 
real time BIM World Congress in Munich. We will share 
all we see and hear! right during event connecting West 
& East. 

 

Bản tin Tháng 10 và Tháng 11 hứa hẹn sẽ khá dữ 
dội về các sự kiện và kết quả của chúng. Chúng tôi 
rất vui mừng được chia sẻ những câu chuyện thành 
công trong tuần đầu tiên của Tháng 11. Và xin tiếp 
tục theo dõi chúng tôi từng-bước-một về những sự 
kiện sẽ diễn ra tại Đại hội Thế giới BIM (BIM World 
Congress) ở Munich. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả 
những gì chúng tôi thấy và nghe! Ngay khi sự kiện 
diễn ra, nhằm kết nối hai phương Tây và Đông. 

To learn more about news globally and in South-East 
Asia, please, follow us in our social nets and check our 
website. We apologize for some inconvenience these 
days due to the rebranding, however, we hope you will 
find yourself comfortable with us and our services. 

www.encon-solutions.com  or call +84 28 7109 9570 for 
Vietnamese, English, German or Russian language. 

Để tìm hiểu thêm về các tin tức trên toàn cầu và ở 
Đông Nam Á, vui lòng theo dõi chúng tôi trên mạng 
xã hội và kiểm tra trang web của ENCON. Chúng tôi 
thành thật xin lỗi quý vị, vì một số bất tiện trong 
những ngày này do việc đổi thương hiệu, tuy nhiên, 
chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cảm thấy mình thoải mái 
với chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi. 

ENCON Vietnam LLC is a company offering services and 
skills in the engineering field. We provide digital 
solutions for the AEC industry based on deep research 
and analysis, what is a guarantee of software 
implementation for the better result your company may 
need. We advise, consult, train, assist and support all the 
pass to reach the optimization and efficient levels. 

 

ENCON Vietnam LLC là một công ty cung cấp dịch 
vụ và kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật. Chúng tôi 
cung cấp những giải pháp kỹ thuật số cho ngành 
AEC dựa trên nghiên cứu và phân tích sâu, đâu là sự 
đảm bảo cho việc triển khai phần mềm nhằm có 
được kết quả tốt hơn nữa, mà công ty quý vị có thể 
cần. Chúng tôi tư vấn, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tất cả 
mọi người, để cùng nhau chúng ta sẽ đạt tới được 
các đẳng cấp tối ưu và hiệu quả. 

Don’t wait for the deadline to learn more about 
ProtaStructure, contact us today prota@encon-
solutions.com. We are happy to organize an inhouse 
introduction and quotation. Special rates apply only 
until mid of November. Don’t miss! 

Xin đừng chờ tới ngày cuối cùng để bắt đầu tìm hiểu 
thêm về ProtaStructure, vui lòng liên hệ với chúng 
tôi hôm nay, prota@encon-solutions.com. Chúng 
tôi rất vui lòng được một buổi thuyết trình tại văn 
phòng của quý vị và báo giá. Mức giá đặc biệt sẽ chỉ 
được áp dụng cho đến giữa Tháng 11. Đừng bỏ lỡ! 

http://www.encon-solutions.com/
mailto:prota@encon-solutions.com
mailto:prota@encon-solutions.com
mailto:prota@encon-solutions.com

