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Bà Hạnh chia sẻ, khi iOne chỉ có cửa hàng 
đầu tiên tại Thái Hà, việc quản lý cửa hàng về 
hàng hóa, kế toán hay nhân sự không gặp bất 
kỳ trở ngại nào vì Chiến Hạnh đã chú trọng 
đầu tư một phiên bản kế toán theo chuẩn 
mực của phần mềm kế toán Fast. Với mong 
muốn mở rộng bà Hạnh đã bắt đầu nghĩ đến 
việc mở một chuỗi các cửa hàng kinh doanh 
với sắc thái riêng các dòng sản phẩm của 
Apple. Nhưng để quản lý một chuỗi các cửa 
hàng mà chỉ sử dụng một phần mềm kế toán 
thực sự là không khả quan, nên iOne bắt đầu 
đi tìm chọn cho mình một giải pháp quản lý 
thích hợp. “Cũng có rất nhiều công ty mời 
chào iOne những gói giải pháp quản trị của 
mình, nhưng khi Viami đưa ra gói giải pháp và 
Demo cho iOne dùng thử thì tôi và các cộng 

sự của tôi thực sự cảm thấy đây chính là thứ 
mình đang tìm kiếm. Và quyết định chọn giải 
pháp của Viami (giải pháp được phát triển từ 
nước ngoài và đã được việt hóa hoàn toàn) 
phục vụ cho chuỗi cửa hàng của iOne” bà 
Hạnh nói. 

Đội dự án của Viami đã 
triển khai các phân hệ 
của ERP RVX Manager 
cho iOne như: phân hệ 
quản trị, với các tính 
năng mua, bán, kho, bảo 
hành sửa chữa, khuyến 
mại, kế hoạch, kế toán 
và quan hệ khách hàng 
(CRM). Đối với các hoạt 
động bán lẻ của iOne thì 
phân hệ CRM (quản trị 

quan hệ khách hàng) là khó triển khai nhất. Ở 
phân hệ này, Viami và iOne đã phải phối hợp 
nhiều hơn các phân hệ khác vì phải phối hợp 
cả về hành vi người sử dụng và đối tượng cần 
đạt tới. Nếu triển khai phần kinh doanh và kế 
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Bà Nguyễn Hồng Hạnh trong  buổi khai 
trương một cửa hàng của iOne



toán mất 2 tháng. Phần phát triển thêm cho 
những loại khuyến mại đặc biệt và chính sách 
thẻ ưu đãi khách hàng 2 tháng. Phần phát 
triển thêm về quản lý bảo hành và sửa chữa 1 
tháng thì riêng CRM là mất 6 tháng.
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Đại diện bộ phận IT của iOne chia sẻ, khi chưa 
có giải pháp ERP, các lãnh đạo chủ chốt của 
iOne thường xuyên phải đọc báo cáo của 
nhân viên kế toán và phụ thuộc rất nhiều vào 
tính chính xác của các báo cáo này, nhưng 
từ khi áp dụng giải pháp của Viami, thực sự 
đã giúp lãnh đạo cởi được các dây trói báo 
cáo. Các quản lý từ cấp độ thấp đến cao của 
iOne chỉ cần một máy tính có nối mạng là có 
thể biết rất cụ thể tình hình hoạt động kinh 
doanh của công ty, có thể nắm được lượng 
hàng đã tiêu thụ, hàng tồn kho để chủ động 
trong việc kinh doanh của mình, việc quản lý 
được thực hiện chặt chẽ hơn, không có thất 
thoát về tài chính, nhân sự ổn định, tại mỗi 
cửa hàng không còn phải phụ thuộc vào các 
nhân sự kế toán cấp cao để thực hiện các báo 
cáo, quy trình làm việc đã được thực hiện 
khép kín.  

Đại diện này nhìn nhận, nhìn chung, gói giải 
pháp ERP của Viami đã góp phần giúp iOne 
by Chien Hanh tự tin hơn trên con đường 
kinh doanh. Từ một cửa hàng tại 72 Thái Hà, 
iOne đã mở rộng ra thành bốn cửa hàng tại 
các tuyến phố lớn của Hà Nội, công việc quản 
lý của lãnh đạo iOne đã chủ động và hiệu quả 
hơn rất nhiều, khách hàng cảm nhận mình 
được đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp 
chăm sóc từ việc có thẻ bảo hành đến mọi 
thông tin về sản phẩm đều được cập nhật 
và thông báo liên tục trên website của iOne. 
Đội ngũ nhân viên của Viami từ đội kỹ thuật 
đến đội triển khai rất đáp ứng mọi yêu cầu 
của iOne để cho giải pháp của Viami phù hợp 
với tình hình kinh doanh thực tế. iOne thực 
sự trân trọng điều đó. Mong muốn lớn nhất 
ở giải pháp ERP mang đến cho iOne by Chien 
Hanh là công cụ quản lý không quá phụ 
thuộc vào yếu tố con người, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, phát triển bền vững.

Bà Hạnh cho biết thêm, “khi tìm đến Viami 
Software, tôi đã đặt hàng giải pháp RVX  
Manager trên ý tưởng phát triển kinh doanh 
với phương châm: “giá trị từ niềm tin của 

khách hàng”. Ứng dụng đã được triển khai 
sau 2 tháng, được thực hiện một cách sinh 
động trên các phân hệ cho phép công ty tự 
kiến thiết theo những ý tưởng sáng tạo của 
mình. Nhân viên trong công ty được đào tạo 
sử dụng nhanh chóng, thành thạo và làm chủ 
công nghệ cũng như công việc của họ. Bản 
thân tôi có thể  làm quen ngay với việc quản 
lý tập trung. Tôi khá bất ngờ vì tất cả đều dễ 
dàng và dễ hiểu một cách đời thường, xóa tan 
những nỗi lo ban đầu về “quản trị bác học”. 
Ứng dụng này giúp cho giá trị kinh tế của 
iOne ngày một lớn lên theo giá trị niềm tin 
của khách hàng. Hiệu quả của ứng dụng công 
nghệ là không thể bàn cãi, khi mục tiêu “luôn 
mang đến cho khách hàng những giá trị và 
lợi ích bất ngờ nhất” đã đạt được”.
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Quản trị không phụ 
thuộc vào kế toán
ÔNG LÊ NGỌC QUANG, GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY VIAMI CHO BIẾT: GIẢI PHÁP 
ERP CỦA VIAMI CÓ THỂ ỨNG DỤNG 
Ở HẦU HẾT CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN 
XUẤT VÀ KINH DOANH. RVX CÓ NHIỀU 
PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC CHO KHÁCH 
HÀNG NÊN QUY MÔ TỪ 10 NGƯỜI 
DÙNG TRỞ LÊN CÓ THỂ SỬ DỤNG 
ĐƯỢC. ĐỂ ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG 
GIẢI PHÁP NÀY, ĐIỀU QUAN TRỌNG 
NHẤT LÀ NHẬN THỨC VÀ QUYẾT TÂM 
CỦA LÃNH ĐẠO. QUAN ĐIỂM CỦA  
VIAMI LÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CNTT 
ĐỂ GIÚP LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ TOÀN 
BỘ CÔNG TY MÀ KHÔNG BỊ PHỤ THUỘC 
VÀO KẾ TOÁN VÀ KỸ NĂNG CNTT.


