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Đăng nhập Đăng ký

“Một siêu thị có chính sách giá tốt nhưng chỉ
cần cân đối hàng tồn kho không tốt, dẫn đến
không đủ hàng cung cấp cho khách hàng,
giảm chất lượng phục vụ sẽ mất dần khách
hàng”.

Ông Trần Xuân Kiên

Thứ Tư, 21/11/2007 06:48 (GMT+7)

Bứt phá công nghệ quản lý
Lượt xem 4137

Đánh giá

Với tham vọng trở thành chuỗi siêu thị bán lẻ thiết bị số chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam, Trần Anh
(TA) đã lựa chọn hướng cạnh tranh bằng công nghệ quản lý

Quan điểm của ông Trần Xuân Kiên, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Thế Giới Số TA: xu hướng cạnh tranh tất
yếu giữa các siêu thị không còn là cạnh tranh về giá, phân phối hay nguồn hàng chất lượng mà là công nghệ
quản lý (QL). Công nghệ QL sẽ mang lại cho siêu thị phong cách văn minh trong mua bán và chuyên nghiệp
trong phục vụ. Hơn thế nữa, công nghệ QL còn giúp các nhà kinh doanh bán lẻ đẩy nhanh vòng quay của vốn
và gia tăng độ chính xác đối với các quyết định cung ứng, phân phối hàng hóa, DV.

Từ báo cáo ngày...

Là một siêu thị số lớn nên mặt hàng kinh doanh của TA khá đa
dạng gồm hơn 2.500 chủng loại mặt hàng với giá trị hàng tồn kho
trung bình khoảng 15 - 20 tỷ đồng. Mỗi ngày, TA đón hơn 4.000
lượt khách hàng với khoảng 1.000 đơn mua hàng. Chế độ báo
cáo tức thì có lẽ là mong muốn chung của hầu hết các nhà QL
hiện nay. Ông Kiên cũng vậy. Ông cho biết, trước đây, mặc dù
đã đưa PM kế toán và QL kho vào ứng dụng nhưng nếu muốn xem báo cáo về hàng tồn, ông phải chờ tới cuối
ngày.

“Chúng tôi rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định cung ứng cũng như phân phối hàng, nếu chờ báo cáo vào
cuối ngày rồi mới quyết định thì chúng tôi có thể bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh”, ông Kiên bày tỏ. Bên cạnh đó,
do thiếu thông tin về hàng tồn trong kho giữa các cửa hàng trong ngày nên TA thường vấp phải tình trạng kho
bên cửa hàng này còn nhưng cửa hàng kia lại thiếu, không đủ cung cấp cho khách. Đây là những thiệt hại
không nhìn rõ nét và đo đếm được bằng tiền nhưng nếu không nhanh thay đổi, các công ty kinh doanh bán lẻ
trong nước như TA sẽ lao đao khi các tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài đặt chân vào thị trường, ông Kiên
nhấn mạnh.

...tới báo cáo online

Ông Kiên tỏ ra khá mãn nguyện với hệ thống QL hiện tại. “Chúng tôi có thể xem báo
cáo vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và từ bất cứ đâu, chỉ cần có đường truyền

Internet”, ông Kiên chỉ tay vào chiếc máy tính. “Ngay lúc này, nếu muốn, tôi có thể sử
dụng PM để phân tích hiệu quả đồng vốn quay vòng, phân tích mặt hàng nào lãi cao,
mặt hàng nào lãi thấp, mặt hàng nào tồn kho quá lâu... nhằm kịp thời đưa ra các quyết
định kinh doanh cần thiết”.

Thậm chí, hệ thống còn cho phép phân tích sâu sắc hơn về hiệu suất kinh tế đối với
từng mặt hàng. Như có những mặt hàng lãi cao nhưng chi phí đi kèm (bán hàng, QL)
cũng cao, suy ra hiệu suất kinh tế thấp, do vậy cần phải điều chỉnh.

Ông Kiên cho biết, hiện tại, lợi nhuận của các đơn vị ngành kinh doanh bán lẻ thường
chỉ đạt khoảng 5%. Nhưng nhờ ứng dụng hệ thống ERP giúp hiệu suất quay vòng

đồng vốn nhanh, nên lợi nhuận của TA có thể tăng thêm 3-5%. Đây là giá trị không hề nhỏ đối với một siêu thị
bán lẻ như TA, vì từ giá trị này TA giảm được áp lực của việc đi vay vốn, tạo nên thế mạnh cạnh tranh.

Từ năm 2005, TA đã đi trước một bước trong công nghệ
QL bằng việc ứng dụng mã vạch. Nhờ vậy nên khi triển
khai hệ thống ERP, vấn đề hợp nhất dữ liệu trở nên đơn
giản hơn. Thông tin hàng hóa chỉ cần nhập một lần. Việc QL
hàng hóa xuất/nhập kho, mua/bán đều thông qua mã vạch.
Nhờ đó TA đẩy lùi tình trạng nhập dư và thiếu cân đối hàng
giữa các điểm trong chuỗi cửa hàng.

Bất cứ khi nào TA cũng chủ động được việc cung
ứng/phân phối hàng hóa. Đồng thời giảm được nhiều thiệt
hại như: giảm chi phí bảo hành bị tăng thêm đối với hàng
tồn; giảm lượng hàng nhập dư, chỉ cần nhập đủ để tận dụng
đồng vốn; chủ động chia sẻ nguồn hàng dự trữ giữa các điểm bán hàng ngay khi một điểm nào đó trong chuỗi
siêu thị bị thiếu hàng; giảm sai lệch trong hạch toán; nhân sự cho mỗi khâu cũng giảm khoảng 20%. Thậm chí
cả những bộ phận tưởng như không liên quan như bảo vệ cũng nhờ việc ứng dụng công nghệ vào QL mà tiết
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“Dặm trường” mã nguồn mở

quản lý website TMĐT: Bảo vệ
người bán - mua

“Hậu trường” thỏa thuận Microsoft
- Nokia

Từ khóa

TIN TỨC SẢN PHẨM MÁY TÍNH & MẠNG DOANH NGHIỆP TIÊU DÙNG CHUYÊN ĐỀ SỰ KIỆN TRA CỨU E-PAPER

CIO Giải pháp - Công cụ Giao thương Nguồn lực Nhà nuớc Quản trị Trao đổi Tư vấn Vấn đề Chân dung

PC World VN Doanh nghiệp Vấn đề



Buổi đầu thành lập, TA chỉ có 1 cửa hàng rộng chừng
60m2 với 5 người làm việc. Sau 5 năm hoạt động, đến
nay, TA đang dần hình thành mô hình chuỗi siêu thị
số với 3 điểm kinh doanh đầu tiên tại Hà Nội có tổng
diện tích khoảng gần 5.000m2 cùng khoảng 300 nhân
viên. Doanh thu khoảng 60-70 tỷ đồng/tháng. Dự tính
năm 2008, diện tích cửa hàng của TA tăng lên
7.000m2 và TA sẽ mở tiếp các chuỗi siêu thị ở
TP.HCM, Đà Nẵng. Năm 2009, TA mong muốn hệ
thống siêu thị này bành trướng tới các tỉnh, thành
khác.

Xem Tiếp... Tin ngày : 24/02/2011 Xem

cả những bộ phận tưởng như không liên quan như bảo vệ cũng nhờ việc ứng dụng công nghệ vào QL mà tiết
giảm được.

Trước khi ứng dụng ERP Sau khi ứng dụng ERP

Báo cáo theo ngày Báo cáo online

Nhập hàng theo từng cửa hàng Thông tin nhập 1 lần và liên thông cả chuỗi cửa hàng

Hàng tồn kho nhiều và thiếu cân đối giữa các kho
Nhập đủ hàng, chủ động chia sẻ nguồn hàng giữa các
điểm

Hạn chế phân tích kinh doanh
Phân tích kinh doanh chi tiết tới từng mặt hàng về lãi, lỗ,
hiệu suất kinh tế

Thường phải chịu thêm phí tổn bảo hành với hàng
lưu kho

Giảm thiệt hại về chi phí bảo hành do luôn nhập hàng mới

Đều nhờ quyết tâm

Khi quyết định chọn giải pháp ERP VIP Enterprise của công
ty Viami Software để thực hiện mục tiêu đổi mới công nghệ
QL ông Kiên và ban giám đốc của TA đã xác định là vất vả.
Và thực tế, TA đã trải qua những ngày siêu thị phải đóng cửa
do rối loạn và để xem xét lại hệ thống ứng dụng. Thiệt hại
doanh số là điều hiển nhiên, đó là chưa kể mất khách hàng...
90% các cấp QL phản đối trong những ngày đầu triển khai.

Tuy nhiên, sau một tháng, khi PM đã chạy ổn định, hầu hết
những người trước đây phản đối đã chấp nhận. Kinh nghiệm
rút ra cho các lần cài đặt tiếp theo là phải xác định rõ thời

gian chuyển đổi hệ thống và phải chấp nhận hy sinh việc kinh doanh để đảm bảo hệ thống chạy ổn định. Hiện
tại, hệ thống này chạy trên mạng VPN toàn công ty, với các bộ phận: cửa hàng, phòng kế toán, kinh doanh,
kho, bảo hành và kỹ thuật.

Ngoài hệ thống ERP, TA mới trang bị thêm giải pháp xếp hàng điện tử nhằm tăng thêm độ văn minh trong phục
vụ khách hàng. Dự kiến trong thời gian tới, TA sẽ ứng dụng thêm giải pháp CRM và QL khách hàng theo mã.
Đồng thời, theo kế hoạch, TA sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2009. Thời gian đến thời
điểm đó không còn nhiều nhưng ông Kiên tỏ ra khá tự tin với hệ thống QL hiện nay và cho rằng, để theo kịp
như TA, các siêu thị khác phải mất từ một năm rưỡi cho tới 2 năm. Và cú chạy bứt phá này có thể sẽ giúp TA
sớm hoàn thành được mong muốn trở thành siêu thị số hàng đầu, đủ sức đương đầu với các tập đoàn bán lẻ
nước ngoài trong những năm tới.
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