
Bạn đang :
�khi kinh doanh đang phát triển?
�khi cần xác định những thất thoát?
�trong quản lý tài nguyên?
�trong tổ chức kinh doanh?
�để đạt đến kì vọng phát triển?
�vì ngợp trong những thông tin?
�khi tìm một giải pháp dành riêng?

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.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Quản lý hàng hóa
Quản lý quan hệ đối tác (CRM)
Quản lý mua (cung ứng)
Quản lý bán hàng
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...

Giá trị của hệ thống phụ thuộc vào mức độ hữu 
ích cho ban lãnh đạo trong công việc điều hành, 
cũng như mức độ hiểu biết của người dùng đối 
với hệ thống và mức độ hữu dụng của nó.

Hệ thống RVX Manager không chỉ là một tập 
hợp các dữ liệu và các báo cáo xác đáng, mà 
còn cung cấp một công cụ mạnh mẽ, một mô 
hình phân tích 3 chiều (được gọi là Khối quyết 
định) để đánh giá quá trình kinh doanh qua một 
thời gian.

RVX Manager đáp ứng yêu cầu này bằng cách 
cung cấp các giải pháp trong một thời gian cực 
ngắn. Tuy nhiên, hiệu suất còn phụ thuộc vào 
kích thước cơ sở dữ liệu và sự phức tạp của các 
vấn đề trong báo cáo.

Giao diện web thân thiện như desktop là đặc 
trưng của RVX Manager, nhưng vẫn chưa đủ, 
bạn có thể tự tạo hoặc điều chỉnh một cách dễ 
dàng các hoạt động trên dữ liệu và các mô hình, 
mà không cần sự trợ giúp của nhà cung cấp.

Hỗ trợ ra quyết định

Hiệu suất

Giao diện thân thiện

Mức độ linh hoạt

Khả năng mở rộng

Bảo trì

Tích hợp dữ liệu

RVX Manager dễ dàng và nhanh chóng thích 
nghi với hình thức kinh doanh và điều kiện 
mới của mỗi tổ chức có thể phát sinh trong 
quá trình hoạt động kinh doanh: thay đổi về 
pháp luật, chính sách quản lý, nhân sự, dịch 
vụ, v.v…

RVX Manager là một hệ thống ERP có thể 
thay đổi kích thước tùy thuộc vào cấu trúc và 
môi trường kinh doanh mà không làm giảm 
hiệu suất khai thác.

Việc bảo trì RVX Manager có thể thực hiện 
dễ dàng, liên tục và tập trung; có thể cập nhật 
ngay mà không ảnh hưởng đến các hoạt 
động hàng ngày.

Hệ thống dữ liệu nguồn rất nhiều và đa dạng, 
dựa cả vào dữ liệu nội bộ, kết quả từ dữ liệu 
hoạt động của tổ chức doanh nghiệp lẫn các 
dữ liệu bên ngoài của tổ chức.
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Các modules cơ bản

Toàn diện

Tùy biến

RVX Manager là một giải pháp ERP toàn 
diện, có thể đáp ứng cho bất kỳ tổ chức 
thương mại nào bao gồm các module cơ 
bản: kiểm soát tồn, mua, bán hàng, sản xuất, 
kế toán tài chính, nhân sự, tài sản, v.v...

Dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với kiểu dáng 
chứng từ, giao diện đặc trưng 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 khách hàng, đồng 
thời giảm đáng kể các chi phí khai thác.

Trực tuyến

Độ tin cậy

Là lợi ích lớn vô cùng của RVX 
Manager cho người dùng, có thể truy 
cập dữ liệu công ty từ xa với bất kỳ trình 
duyệt web nào, sử dụng bất kỳ thiết bị 
Internet kể cả điện thoại di động.

Hệ thống kế toán, hơn hẳn bất kỳ hệ 
thống nào khác, cần độ tin cậy cao. 
RVX Manager là một bộ chương trình 
ổn định, vững chắc và chính xác, thực 
hiện đầy đủ các nhiệm vụ phải có. Nhấn 
mạnh những tính năng quan trọng mà 
các doanh nghiệp thực sự cần.
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Bạn đang vướng mắc trong việc:
�lựa chọn giải pháp tổng thể?
�quản trị người dùng?
�quản trị các ứng dụng?
�tích hợp các giải pháp?
�an ninh thông tin nội bộ?
�tối ưu hóa nguồn lực?
�xử lý biển trời thông tin?
�thực hiện ý tưởng riêng?
�chuyên nghiệp hóa?
�...

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”.

Những giải pháp doanh nghiệp tổng thể được 
tích hợp thống nhất và quản lý tập trung, không 
những giúp bạn lưu thông, kiểm soát nội dung 
và tài sản số một cách chặt chẽ mà còn giúp 
bạn tiết kiệm tối đa các loại chi phí hoạt động.

Các giải pháp Quản trị nội dung doanh nghiệp 
hiện đại giúp bạn thiết lập chiến lược và 
phương pháp tổ chức, lưu trữ, quản lý các dữ 
liệu, tài liệu, nội dung số của doanh nghiệp một 
cách chặt chẽ và quản lý người dùng cũng như 
dữ liệu một cách tập trung. ECM và ERP là một 
kết hợp hoàn hảo cho mỗi doanh nghiệp cần 
có trong thời đại thương mại điện tử.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực an 
ninh thông tin, là đối tác chiến lược của VNPT 
Megasecurity, VIAMI Software có thể thiết kế 
và triển khai các dịch vụ an ninh, an toàn thông 
tin nhằm giúp doanh nghiệp quản lý thông tin 
tốt nhất và loại trừ tối đa các rủi ro thất thoát 
hoặc mất mát thông tin...

Bạn có thể đang sử dụng một số giải pháp mà 
bạn vẫn cần có thêm các giải pháp khác nữa... 
chúng phải được tích hợp với nhau hoặc với 
một giải pháp mới mà bạn nhắm tới... Chúng 
tôi chú trọng việc tích hợp các ứng dụng phần 
mềm nguồn mở đã được kiểm chứng nhằm 
giúp các doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp 
đặc hiệu một cách dễ dàng và an toàn nhất.

ECM

An ninh thông tin

Tích hợp giải pháp

Các dự án doanh nghiệp có thể được phát 
triển trên lõi RVX Manager hoặc sử dụng các 
phần mềm nguồn mở đã được kiểm chứng và 
ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

VIAMI Software sở hữu công nghệ lõi vững 
chắc và tiên phong thực hiện việc mở mã 
nguồn cho giải pháp RVX nhằm giúp các 
doanh nghiệp và đối tác tiếp cận và phát triển 
các dự án nhanh hơn. Với API mở, bạn có thể 
làm chủ hoàn toàn giải pháp và tự tạo ra các 
module, chức năng hay plugins mở rộng như 
bạn muốn chỉ trong khoảnh khắc.

Bao gồm tất cả những người tham gia phát 
triển các giải pháp xung quanh lõi RVX (kể cả 
khách hàng). VIAMI Software cùng với cộng 
đồng sẽ gần gũi với khách hàng hơn, cung cấp 
các giải pháp đặc chủng và hỗ trợ sát xao hơn. 
Cộng đồng có thể giúp mở rộng các ứng dụng 
RVX đến vô tận, đồng thời có thể tích hợp với 
các giải pháp phần mềm khác theo yêu cầu 
của mỗi khách hàng.

Phần mềm tự do nguồn mở không những là 
một trào lưu mạnh mẽ trên thế giới nhằm giải 
phóng người dùng khỏi sự độc quyền cùng sự 
lựa chọn đúng đắn, sở hữu các giải pháp cao 
cấp và an toàn nhất với chi phí thấp nhất. 
VIAMI Software chú trọng tích hợp các ứng 
dụng phần mềm nguồn mở đã được kiểm 
chứng nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận 
các giải pháp đặc hiệu một cách dễ dàng và an 
toàn nhất.

Lõi RVX

Cộng đồng RVX

Tự do nguồn mở

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
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