
  



  

Xu hướng và hiện trạng quản lý ở 
Việt Nam

• Đa dạng hóa và công bằng các doanh nghiệp
• Khả năng phát triển cao và đòi hỏi hơn
Nhưng tồn tại trong Quản lý:
• Manh mún, rời rạc, nhiêu khê
• Quá phụ thuộc vào kế toán
• Bộ máy cồng kềnh, vòng vèo
• Tin học hoá cục bộ hoặc kiểu “phòng máy tính”, 

phức tạp không cần thiết, thiếu sự tích hợp
 Còn ảnh hưởng nhiều phong cách thời bao 

cấp. Hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.
Tốc độ làm việc chậm, khó hội nhập



  

Chiều hướng sai khi lựa chọn CNTT 
(doanh nghiệp CNTT cần đi đầu)

• Chú trọng hardware, sao chép software
• Sính “hàng hiệu” mà không khai thác hết chức 

năng
• Chưa hiểu rõ và coi nhẹ giải pháp
• Bỏ quên hay coi nhẹ tư vấn, coi đây là nhiệm vụ 

của nhà cung cấp
• Các cty CNTT cho rằng mình cũng có nhân tài 

IT và tự làm được  thiếu tính chuyên nghiệp
• Nhiều cty CNTT chưa có thực tế sử dụng ERP
 Thiếu giải pháp



  

ERP là gì?

• ERP là một ứng dụng lớn  rất lớn (đến 
MegaApplication) nhiều modun mà có thể 
hợp nhất những quy trình doanh nghiệp 
và tối ưu hoá những nguồn lực có thể có 
của một tổ chức kinh doanh.

• ERP vừa và nhỏ
như trên nhưng nhỏ hơn, ít chức năng, 
linh hoạt hơn và độ phức tạp thấp hơn  
Công cụ quản lý và chuẩn hóa doanh 
nghiệp



  

ERP không phải là gì?

• ERP không phải là công cụ kỳ diệu hay 
thần dược để có thể làm thay đổi, chuyển 
hoá ngay và tất cả.

• ERP không bảo đảm cho sự thành công 
của mọi doanh nghiệp (có nhiều ví dụ 
trong lịch sử về những ứng dụng không 
thành công của ERP).

• ERP không phải là siêu máy thay người
• ERP không phải là công cụ quá cao xa



  

ERP làm gì?

• Kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh

• Quản lý cung ứng 
• Quản lý tồn và điều tiết
• Quản lý kinh doanh: mua, 

bán, dịch vụ, nội bộ

• Quản lý quan hệ với 
khách hàng , nhà 
cung cấp

• Theo dõi đặt hàng
• Quản lý tài chính
• Quản lý nhân lực
• Quản lý tài sản

ERP bao gồm những chức năng sau:



  

ERP hoạt động như thế nào?

• Xuất phát từ cơ sở là “Toàn bộ lớn hơn Tổng bộ 
phận”, ERP thực hiện việc hoà nhập và đồng bộ 
hoá các chức năng của doanh nghiệp

• ERP là một “phương tiện vận tải thông tin” cực 
tốt, mỗi phòng ban đều có thể có số liệu cập nhật 
liên tục

• CSDL thống nhất cho tất cả các công việc trong 
một gia đình phần mềm

• Nhiều modun hoạt động trên mạng client/server 

• Dữ liệu chỉ vào một lần nhưng toả ra khắp nơi



  

Mô hình tác nghiệp của ERP

Phân phốiBán lẻ

Cung ứng

Kho

Dự án

Kế hoạch

Lãnh đạo

Kế toán

Quỹ

Xưởng

Quản lý

Mỗi tác nghiệp vào số liệu trực tiếp và khai thác số liệu của nhauMỗi tác nghiệp vào số liệu trực tiếp và khai thác số liệu của nhau



  

Mạo hiểm của doanh nghiệp

• Đầu tư cho ERP luôn lớn so với khả năng
• Nhiều chi phí nảy sinh và chi phí ngầm
• Không chắc chắn về giải pháp phần mềm (phù 

hợp hay không, có thể đáp ứng được không)
• Mạo hiểm hơn khi tự phát triển hay thuê viết 

chương trình theo yêu cầu
• Phải tin tưởng trao cho nhân viên nhiều trách 

nhiệm mới và cao hơn
• Phải thay đổi một số quy trình làm việc



  

Lý giải việc đầu tư cho ERP

• Tăng hiệu quả doanh nghiệp
• Kiểm soát chặt chẽ các khâu trong tổ chức
• Tiêu chuẩn hoá các quy trình kinh tế
• Giảm thiểu những khoảng trống thông tin
• Điều tiết các nguồn lực nhanh và có hiệu quả
• Nhiều modun và kiến trúc mở để có thể tiếp cận 

những kỹ thuật mới về sau

• Đầu tư để phát triển cho tương lai



  

Cái NẾU lớn của ERP

NẾU doanh nghiệp có...

• Vấn đề về hiệu quả hoạt động
• Sự quan tâm của ban lãnh đạo cấp cao
• Chiến lược vững chắc
• Nguồn tài chính, kỹ thuật và nhân lực
…có như vậy việc thực hiện ERP mới có cơ hội 

hoặc thích hợp và có khả năng thành công tốt 
đẹp.



  

Suy nghĩ, lưỡng lự…

• ERP đã được triển khai thành công ở đâu 
chưa?

• Đã quyết tâm cải thiện công việc kinh doanh?
• Có dám chi tiền cho ERP không?
• Nhà cung cấp phần mềm có đủ sức cung cấp 

ERP không?
• Đã có đủ người có năng lực để làm và sử dụng 

và quản lý ERP chưa?
• Có giải pháp ERP nào vừa phù hợp với mình lại 

vừa rẻ tiền hơn không?



  

Để chọn giải pháp ERP

• Lãnh đạo muốn quản lý ↔ nhân viên muốn thoải 
mái nên thường không hài lòng và khó áp đặt

• Phản ứng chống lại của kế toán (hiện đang quan 
trọng và làm theo thói quen)

• Cấp quản lý rụt rè, chưa tin tưởng
• Khó khăn trong việc minh chứng ERP
• Mỗi DN có cách quản lý riêng khó áp đặt
 Chủ doanh nghiệp hoặc ban lãnh đạo phải có 

mặt khi giới thiệu SP và ra quyết định



  

Vướng mắc khi ra đề bài toán

• DN chưa mường tượng các bài toán quản lý
• Sa lầy trong các đề tài kế toán
• Nặng nề với lối mòn
• Muốn chương trình cũ có gì thì ERP ít nhất cũng 

phải có nấy
• Chú trọng chi tiết mà quên tổng quan
• Không cân đối được thiệt hơn của việc triển khai
• Hai bên không gặp nhau trên đề bài
• Hiểu lầm về nội dung bài toán  “lạc đề”



  

Vướng mắc khi bắt đầu triển khai

• Phản ứng nhân viên khi phải đảm đương nhiều 
công việc

• Ngại triển khai (làm song song), ngại học mới
• Bên cung cấp không đảm bảo tiến độ phát triển 

và triển khai (gai góc customize)
• DN phản ứng chậm, không test đầy đủ nhưng 

khi vận hành thì kêu ca
• Quen làm việc một cách máy móc
• Quá kỳ vọng  vỡ mộng



  

Vướng mắc khi triển khai

• Tiến độ sử dụng chậm
• Trục trặc khi vận hành, thay đổi nhân sự
• Chưa hiểu logic phần mềm, ngại tự tìm tòi và 

khám phá (quen vận hành máy móc)
• Không biết cách “báo lỗi” theo quy định…
• “Lạc đề”  phải làm lại gây bất bình
• Ngại làm song song cũ/mới  tiến độ chậm
• Hoài nghi lên cực điểm
• Đổ lỗi cho nhau, đánh đố nhau  đổ vỡ



  

Vướng mắc khi nghiệm thu

• ERP không thể đo đạc được

• Không hiểu nhau, đổ lỗi cho nhau

• Hợp đồng không rõ ràng

• Khách hàng tìm tiểu tiết về thiếu sót

• Không nhượng bộ nhau

• Thế giới “chưa phát minh PM hoàn hảo”

 Quan niệm tương đối về ERP, hướng tới tiêu chuẩn 
hóa nghiệp vụ và tối ưu hóa những nền không hoàn 
hảo



  

Vướng mắc khi khai thác

• Lỗi phát sinh, lỗi CSDL, lỗi PM khi nâng cấp  
quy trình báo lỗi, phân biệt lỗi

• Yêu cầu mới, yêu cầu nâng cao  nâng cấp 
PM

• Phát sinh mới do luật pháp và thị tường

• Quan niệm “mua cho cả đời”, không chấp nhận 
phí bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp…

• Sau một thời gian mới chứng tỏ thế mạnh



  

Gỡ rối để hoàn thiện

• Điều hòa cung/cầu
• Phân tách nghiệp vụ kinh doanh/kế toán/hậu cần
• Chương trình cần có giao diện đơn giản và thân thiện, 

dễ quản lý (chuyển giao nhanh, giảm chi phí khai thác)
• Quy trình mềm dẻo nhưng kiểm soát chặt chẽ
• Người dùng giảm thiểu làm việc ngoài quy trình
• Hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ nhau tới đích
• Bên cung cấp huấn luyện vận hành + logic + báo lỗi
• Tạo điều kiện cho nhà cung cấp hoàn thiện
• Tự tìm ra công thức thành công cho chính mình
• LÃNH ĐẠO QUYẾT TÂM



  

Case study: Cty máy tính Trần Anh

• Đặc thù: nhiều điểm, nhiều tầng sử dụng, giao dịch 
nhiều, quản lý phức tạp, đang dùng nhiều hệ PM khác 
nhau  khó chuyển và triển khai song song

• Ý tưởng tiên phong, hướng tới tiêu chuẩn hóa, khép kín 
các dòng dữ liệu

• Lãnh đạo không sợ cái mới
• Kỳ vọng nhiều vào hệ thống (nhất là bảo hành)
• Lãnh đạo quyết tâm nhưng nhân viên ngại mới
• Hạ tầng mạng đã nâng cấp để đạp ứng yêu cầu
• Chủ quan, chưa có hệ thống an ninh toàn diện
• Nhà cung cấp không áp đặt quy trình



  

Sơ đồ nối mạng của Trần Anh
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Đặc tính nổi bật của VIP Enterprise

• Mang những đặc tính chung của ERP
• Xuất phát điểm là quản lý (mấu chốt) và kế 

toán là khâu tổng hợp cuối cùng  
• CSDL đặc dụng, nhanh, ổn định, rẻ tiền
• Mềm dẻo, thân thiện nhưng luồng dữ liệu 

được kiểm soát chặt chẽ  linh hoạt
• Đa tệ, đa ngữ, đa hệ thống kế toán
• Mở rộng ra thương mại và kinh doanh điện tử
• Kỹ thuật cao, engine tự thành lập, không phụ 

thuộc vào bên ngoài về sự phát triển



  

Quản trị
hệ thống Báo cáo

quản trị
Backup

Nhà hàng
khách sạn

Trả góp
leasing…

Marketing

Nhân sự

Casher
Barcode…

Các modun
khác

Điểm
thương mại

Tích hợp
offline

VIP Enterprise bao gồm các modun

Kế toán
tổng hợp

Tài vụ

Kinh doanh
quản trị Kinh doanh

nhỏ

Tài sản Tiêu thụ

Sản xuất

Bảo hành



  

VIP Enterprise Client/server

• CSDL client/server: ổn định, tốc độ cao, không giới hạn 
độ lớn

• Các điểm hoạt động lẻ nối với trung tâm – theo phương 
pháp online hay offline

• Server cơ sở dữ liệu Firebird (Free Licence):
– Server Linux
– Server Windows

• Mạng:
– LAN, MAN, WAN, VPN, Internet, intranet, vệ tinh, radio, etc.
– Máy đơn

• Clients (máy lẻ):
– VIP Client cho Windows (9x hay cao hơn)



  

Lợi thế của VIP Enterprise

• Quản lý tập trung, thống nhất, tính tích hợp cao
• Cùng giao diện desktop cho tất cả các loại 

mạng: phát huy thế mạnh khi truy cập từ xa
• Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác
• Tổ chức liên hoàn nhưng linh hoạt: cải tiến công 

đoạn kinh doanh, thoải mái khi sử dụng
• Giá rẻ, chất lượng cao mà không đòi hỏi cao 

về sơ sở hạ tầng
• Phát triển tại Châu Âu: kinh nghiệm quản lý cao



  

Hình thức chương trình



  

Những khách hàng quan trọng

• Tại Rumani:
– Sony Center (www.sonycenter.ro): 10 cửa hàng bán 

lẻ online + phân phối và thông qua EasyCom web
– Amadeus (www.amadeusgroup.ro): 13 cửa hàng bán 

lẻ online + EasyCom
– GE Romania (www.ge.com.ro), Honda Romania 

(www.honda.ro), United motors …
– Phân phối: Gelu Trading, Chris Exim, v.v…

• Tại Việt Nam:
– Huetronics, Trần Anh, Hoàng Tuấn, EDF, Kim 

Ngưu…



  

Để triển khai VIP Enterprise

• Khảo sát nhu cầu khách hàng
• Khách hàng dùng thử để biết chức năng
• Đặt yêu cầu đặc biệt và tư vấn phát triển
• Phân tích và nhập số liệu ban đầu
• Thiết đặt hệ thống mạng theo yêu cầu công việc
• Cài đặt bản chính thức và cho license
• Hướng dẫn sử dụng
• Làm quen, bảo trì miễn phí 3 tháng và bàn giao
• Hợp đồng bảo trì và hỗ trợ thường xuyên



  

Giải pháp mới sẽ được áp dụng tại 
Việt nam

• Giải pháp trên nền Web 2.0
• Hoạt động mềm dẻo Internet/Intranet/LAN
• Không quan trọng Client trên hệ điều hành nào
• Độ ổn định rất cao và rẻ tiền
• Khả năng phục vụ như một dịch vụ
• Sẽ phối hợp với các ISP (như VDC) để cung cấp 

SP thành dịch vụ cho những DN vừa và nhỏ
• Kết hợp chặt chẽ với thương mại điện tử



  

Xin hân hạnh được phục vụ Quý 
khách

• VIAMI SOFTWARE JSC

139 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
http://www.viamisoftware.com
Email: office@viamisoftware.com
sales@viamisoftware.com
Tel: (4)-3784.3558
• Chi nhánh TP HCM

131 Thoại Ngọc Hầu, Thạnh Phú, HCMC
Email: office-sg@viamisoftware.com
Sales-sg@viamisoftware.com
Tel: (8)-5444.9131

mailto:office@viamisoftware.com
mailto:sales@viamisoftware.com
mailto:office-sg@viamisoftware.com
mailto:Sales-sg@viamisoftware.com


  

Xin cảm ơn
sự chú ý của các quý vị!
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