
Bạn đang 

:

Ÿ trong tổ chức kinh doanh?

Ÿ trong quản lý tài nguyên?

Ÿ khi xác định những thất thoát?

Ÿ khi xử lý thông tin đa chiều?

Ÿ khi cần một giải pháp dành riêng?

Ÿ ...

gặp trở ngại

RVX Manager
và tiền thân của nó - VIP Enterprise, 
là một hệ thống giải pháp ERP tiêu 
chuẩn, có tính mở và linh hoạt cao, 
có khả năng thích ứng với bất kỳ 
hình thức kinh doanh nào nhằm giúp 
các nhà lãnh đạo kiểm soát hiệu quả 
hoạt động doanh nghiệp với sự cố 
gắng tối thiểu về tài chính.

Giá trị của một ERP phụ thuộc vào mức độ 
hữu ích cho ban lãnh đạo trong công việc 
điều hành, cũng như mức độ tiếp cận của 
người dùng và mức độ hữu dụng của nó.

RVX Manager nâng cao hiệu quả hoạt 
động và quản lý nhờ tính tập trung và các 
quy trình liên hoàn thông minh của nó.

RVX Manager không chỉ quản lý thông tin 
toàn diện, mà còn cung cấp một công cụ 
mạnh mẽ với mô hình phân tích 3 chiều 
(Khối quyết định) để đánh giá quá trình 
kinh doanh và ra quyết định đúng đắn.

Giao diện web như desktop là đặc trưng 
của RVX Manager, bạn có thể dễ dàng tự 
tạo hoặc điều chỉnh, chạy với mọi hệ điều 
hành Windows, Mac, Linux, Mobile..., mà 
không cần sự trợ giúp của nhà cung cấp.

Chặt chẽ

Hỗ trợ ra quyết định

Giao diện thân thiện

Linh hoạt

Khả năng mở rộng

Tích hợp dữ liệu

RVX Manager có thể dễ dàng và 
nhanh chóng thích nghi với mọi điều 
kiện và hình thức kinh doanh của mỗi 
tổ chức ngay cả với những phát sinh 
mới trong quá trình hoạt động.

RVX Manager có thể thay đổi kích 
thước, chức năng, cập nhật, nâng 
cấp... tùy theo nhu cầu và môi trường 
kinh doanh mà không ảnh hưởng đến 
hiệu suất khai thác hàng ngày.

RVX Manager có thể tích hợp song 
phương với các hệ thống dữ liệu khác 
của tổ chức: website, thương mại điện 
tử, văn phòng, kế toán... nếu được 
phép. Các dữ liệu có thể được tích 
hợp cả trong nội bộ lẫn bên ngoài của 
tổ chức.www.viamisoftware.com

Các modules cơ bản

Toàn diện

Tùy biến

Giải pháp ERP toàn diện, c
ứng cho bất kỳ tổ chức thương mại 
hoặc phi thương mại nào.

Dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với 
kiểu dáng, giao diện và báo cáo riêng 
của bạn; có thể cải biên hoặc mở rộng 
các chức năng hay qui trình riêng 
theo mong muốn, tiếp cận nhanh với 
nghiệp vụ, đồng thời giảm đáng kể 
các chi phí khai thác.

ó thể đáp 

Độ tin cậy

Trực tuyến

Hệ thống kế toán luôn luôn đòi hỏi độ 
tin cậy cao. RVX Manager đem lại sự 
ổn định, vững chắc và chuẩn xác, nó 
thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và nhấn 
mạnh những tính năng quan trọng 
mà các doanh nghiệp thực sự cần.

Người dùng có thể truy cập dữ liệu 
công ty từ xa bằng bất kỳ thiết bị hoặc 
hệ điều hành nào kể cả điện thoại di 
động.

Đầu tư vào công nghệ quản lý để phát triển vững chắc!

www.quantridoanhnghiep.biz
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Quản lý hàng hóa/dịch vụ
Quản lý quan hệ đối tác (CRM)
Quản lý mua (cung ứng)
Quản lý bán
Quản lý seri và bảo hành
Quản lý và điều hành tồn
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Khối quyết định
Tích hợp thương mại điện tử
Kế toán tài chính
Quản trị chương trình
Các module theo yêu cầu...



Dịch vụ quản trị kinh doanh

Bạn đang băn khoăn về việc:

Ÿ lựa chọn giải pháp phù hợp?

Ÿ khẳng định sự đáp ứng?

Ÿ dùng chung tài nguyên?

Ÿ an toàn dữ liệu?

Ÿ tìm vốn đầu tư cho ERP?

Ÿ quyết định đầu tư cho ERP?

Ÿ ...

Lớn lên cùng thành công của khách hàng!

Công ty Cổ Phần phần mềm VIAMI (VIAMI Software JSC)
Tầng 9 Tòa nhà Trần Phú, 232/6 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

www.viamisoftware.com     www.quantridoanhnghiep.biz     sales@viamisoftware.com     (04) 6250 6363

www.quantridoanhnghiep.pro.vn

Hiệu quả đầu tư
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Tùy thích sử dụng
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Cam kết
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Công nghệ hiện đại hàng đầu.
Sở hữu giải pháp đắt tiền.
Không tốn tiền đầu tư mà vẫn có dùng.
Giảm gánh nặng khấu hao tài sản.
Hoạch định các chi phí thường xuyên.
Cần dùng đến đâu trả tiền đến đấy.
Không thỏa mãn, dừng ngay.
Yên tâm về an ninh, an toàn dữ liệu.

Bạn có thể có chức năng riêng.
Bạn có thể có mẫu in chứng từ riêng.
Bạn có thể có các báo cáo riêng.
Bạn có thể có ứng dụng riêng.
Bạn có thể có khoảng không riêng.
Bạn có thể chuyển từ mua sang thuê.
Bạn có thể chuyển từ thuê sang mua.
Bạn có thể mở thêm ứng dụng khác.

Dịch vụ 24/7.
Hỗ trợ 24/7.
An ninh 24/7.
An toàn và bảo mật 100%.
Bồi thường khi bị tổn thất dữ liệu.
Bám sát sự thay đổi của pháp luật.
Tùy biến khi cần.
Dung lượng vô tận.
Dịch vụ theo khách hàng suốt đời.

VIAMI Software
Với trên 15 năm kinh nghiệm 
hoạt động trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và đã được 
nhiều doanh nghiệp có tên tuổi 
tại nước ngoài và Việt Nam tin 
dùng, chúng tôi sẵn sàng giúp 
doanh nghiệp của bạn có được 
giải pháp dành riêng và hiệu 
quả nhất. VIAMI Software 
luôn khẳng định thương hiệu 
của mình bằng các sản phẩm 
và dịch vụ với phương châm 
chỉ đạo: “lớn lên cùng thành 
công của khách hàng”.

Quyết định lựa chọn

An toàn dữ liệu

Chuyên nghiệp

ERP luôn khiến các chủ doanh nghiệp 
trăn trở bởi gánh nặng đầu tư và độ rủi ro 
cao của nó nhưng lại không thể thiếu cho 
sự phát triển bền vững của họ. Nay, bạn 
đã có một lựa chọn mới: “RVX Cloud” sẽ 
giúp bạn với không chi phí đầu tư, vận 
hành, bảo dưỡng... mà vẫn yên tâm sử 
dụng suốt đời.

Bạn có thể yên tâm với dữ liệu nằm chắc 
trong máy tính của bạn? Hẳn là không! 
Chúng có thể bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp 
bất kỳ lúc nào mà bạn không biết... An 
ninh, an toàn dữ liệu phải được đảm bảo 
bằng nhiều yếu tố với mức độ chuyên 
nghiệp cao và chi phí đáng kể mà không 
phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng. 
“RVX Cloud” có thể cam kết sự an toàn dữ 
liệu mà bạn không phải lo về chi phí hay 
bất kỳ sự phức tạp nào.

Bạn hãy tập trung vào kinh doanh và 
chuyên môn của bạn, hãy để cho nhà 
quản lý chuyên nghiệp RVX Manager giúp 
bạn trên mọi nẻo đường. Sự phân công 
lao động và quản lý tài nguyên hợp lý sẽ 
giúp doanh nghiệp bạn tăng trưởng bền 
vững.

Vòng quay của vốn
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FIFO - Giá vốn, tuổi tồn
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Càng khó khăn càng cần quay vòng.
Quản lý hàng tồn và vòng quay.
Cung ứng theo tồn tối thiểu, tồn tối đa.
Báo cáo chỉ tiêu quay vòng.

Phương pháp FIFO (nhập trước xuất 
trước) thích hợp cho việc quản trị kinh 
doanh chính xác, nhất là đối với các mặt 
hàng luôn có giá biến động.

Tuân thủ quy trình dữ liệu.
Kiểm soát theo thời gian chứng từ.
Giá vốn chính xác cho từng giao dịch.
Giá vốn cho hàng cho tặng.
FIFO nhưng vẫn đủ độ linh hoạt.
Tính lại giá vốn bất kỳ lúc nào.
Tự động tính tuổi tồn theo FIFO.
Tuổi tồn liên quan đến hàng hết hạn.

Điểm bán hàng (POS)
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Khuyến mại linh hoạt
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Giao diện POS đơn giản, tiết kiệm.
Sử dụng mã vạch và danh mục.
Cả mã vạch lẫn số lượng vào cùng 1 ô.
Tự động áp dụng chính sách giá.
Thông tin khách hàng.
Có khả năng kèm theo số seri.
Nhiều loại tiền thu khác nhau cùng lúc.

Chính sách giá linh hoạt (tăng/giảm).
Thực hiện thống nhất, chặt chẽ.
Thời gian “vàng” (ngày, giờ, phút...).
Vô số các phương pháp khuyến mại.
Chính sách với loại/thẻ khách hàng.
Chính sách với hàng bán kèm.
Chính sách tùy theo địa điểm.
Nhiều mức độ ưu tiên áp dụng.
Quản lý hàng cho tặng...

Quy trình dữ liệu

Các dữ liệu phát sinh đều nằm trong 

những quy trình tổ chức một cách 

khoa học, được liên kết và kiểm soát 

hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo 

sự thông suốt và độ tin cậy cao của 

dữ liệu. Mọi sự can thiệp trong chuỗi 

quy trình đều không được phép trừ 

phi người dùng phải lần theo dấu vết, 

để thay đổi từ cuối nguồn trở lại cho 

đến điểm cần chỉnh sửa.

Quy trình “công bố”/“thu hồi” và “xét 

duyệt”/“hủy bỏ” nâng cao mức độ 

kiểm soát quy trình và trách nhiệm 

của người dùng, đồng thời tăng 

cường tính an ninh của dữ liệu.


