
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 

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...

Độ tin cậy

Tránh rủi ro

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.

Phát hiện và ngăn chặn các rủi ro 
ngay từ trước khi nó phát sinh là 
phương pháp tránh tổn thất tốt nhất 
cho doanh nghiệp.

Bạn đang gặp trở ngại:

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 ...



Dịch vụ quản trị kinh doanh

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

Tùy thích sử dụng
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Cam kết
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Bạn có thể có chức năng riêng.
Bạn có thể có mẫu in chứng từ
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.
Dịch vụ theo khách hàng suốt đời.

 riêng.

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

Hiệu quả đầu tư

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.

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

Quản trị dễ dàng
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Hiệu quả đầu tư
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Giao diện quản trị trực quan.
Menu các chức năng dễ hiểu.
Phân quyền tập trung bằng một click.
Khai báo 1 lần cho mọi dịch vụ.
Kích hoạt/khóa người dùng.
Bật/tắt chức năng trong nháy mắt.
Có thể được hỗ trợ từ xa.
Tự động cập nhật thường xuyên.
Không cần đến kiến thức CNTT.

ERP vốn chỉ dành cho “Đại gia”, nay 
doanh ngiệp nhỏ cũng có thể sở hữu.
Đầu tư ít, hưởng lợi nhiều.
Không tốn thời gian triển khai.
Tiết kiệm chi phí đến 80%.
Giảm thiểu các rủi ro về đầu tư.
Không dùng có thể trả lại.

An toàn tuyệt đối
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Hiệu quả sử dụng
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Hoàn toàn miễn nhiễm virus.
Phòng chống thâm nhập trái phép.
Bảo mật với mọi truy cập.
Chứng thực mọi kết nối.
Mã hóa dữ liệu, đường truyền...
Truy cập từ xa thông qua VPN.
Kết nối giữa các cơ sở bằng VPN.
Thường xuyên theo dõi các nguy cơ.
Tự động sao lưu thường xuyên.

Cần gì có nấy.
Bật/tắt máy chủ như một TV.
Tập trung hóa cao độ.
Chủ doanh nghiệp thực sự quản lý.
Quy trình hóa mọi hoạt động.
Thương mại điện tử ngay “trong nhà”.
Bao trùm để lấp các lỗ hổng thông tin.

Giải pháp tuyệt hảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Gói S-RVX cơ bản kèm theo
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Quản trị hàng hóa, dịch vụ.
Quản trị khách hàng và nhà cung cấp.
Quản trị mua.
Quản trị bán.
Quản trị kho, kiểm kê.
Tài chính, kế toán.
Quản trị chương trình.

RVX Total Manager

Quản trị “
Một cửa”

Ÿ Files Server (chia sẻ file/máy in).

Ÿ FTP Server (vận chuyển file).

Ÿ Web Server (công cộng/nội bộ).

Ÿ Mail Server-Webmail.

Ÿ Router/modem/phân tải mạng.

Ÿ Firewall (tường lửa).

Ÿ Antivirus/Antispam.

Ÿ VPN Server, VPN đa điểm.

Ÿ DHCP, DNS, Dynamic DNS.

Ÿ Backup Server.

Ÿ RVX Manager Server.

Gói S-RVX mở rộng
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Quản trị chính sách bán hàng.
Quản trị bảo hành và số seri.
Quản trị tài sản cố định.
Quản trị nhân sự, tiền lương.
Quản trị quan hệ khách hàng.
Quản trị văn phòng.
Quản lý kế hoạch...

Doanh nghiệp cần gì?
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Cái gì cũng cần.

Đáp ứng mọi nhu cầu.

Phải có ngay lập tức.

Không phụ thuộc vào nhân sự IT.

Ăn chắc mặc bền.

Kỳ vọng cao, giải quyết mọi việc.

Không bảo trì, b
ảo dưỡng.

Dễ sử dụng.

Đơn giản đến mức bình dị.

Tất cả trong một...


