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I. Giới thiệu về RVX Manager
1.

Những vấn đề của doanh nghiệp

Bạn đang gặp trở ngại:
•
•
•
•
•
•

trong tổ chức kinh doanh?
trong quản lý tài nguyên?
khi xác định những thất thoát?
khi xử lý thông tin đa chiều?
khi cần tăng sức mạnh cạnh tranh?
khi cần một giải pháp dành riêng?

Bạn đang vướng mắc trong việc:
•
•
•
•
•
•

lựa chọn các giải pháp tổng thể?
quản trị người dùng tập trung?
quản trị các ứng dụng tập trung?
tích hợp các giải pháp?
quản trị an ninh thông tin nội bộ?
tối ưu hóa đầu tư và nguồn lực?

Bạn đang:
•
•
•
•
•

có nhiều ý tưởng đặc sắc?
muốn giải pháp phần mềm mới?
muốn làm một cuộc cách mạng?
muốn tìm nhà chuyên nghiệp?
muốn được nhiều mà chi ít?

Bạn đang cần:
•
•
•
•
•
•

thay đổi quản lý và kinh doanh?
thay đổi chính mình?
ổn định trong sự thay đổi?
học hỏi để cải tiến các hoạt động?
phân tích và quản lý một dự án?
một nhà tư vấn có trách nhiệm?

Bạn có nhận thức được rủi ro nào dưới đây?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

quản lý kiểu “gia đình trị” hoặc “kế toán hóa”.
bị phụ thuộc vào một số nhân sự.
nhiều “khoảng trống” thông tin.
không kiểm soát việc sửa xóa dữ liệu.
không đủ dấu vết để truy cứu trách nhiệm.
có ERP chỉ để “hiện đại hóa” mà không triệt để.
nhiều phần mềm khác nhau cho kết quả khác nhau.
tự phát triển phần mềm quản lý theo yêu cầu của chính mình.
…
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2.

RVX Manager

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 mà không phải quá cố gắng về tài chính.
RVX Manager giúp quản lý tập trung và thực hiện các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn như: Quản
trị hàng tồn kho, bán hàng, mua hàng, sản xuất, kế toán tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý
tài sản, quản trị quan hệ khách hàng...
Với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi đã nhận ra rằng đa số các doanh nghiệp đều có yêu cầu thích
ứng hệ thống ERP theo nhu cầu của riêng họ. RVX Manager là một hệ thống mở với chuẩn mở
được thiết kế với bộ lõi vững chắc, có thể được dễ dàng tùy biến, điều chỉnh và mở rộng. RVX
Manager có thể áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào với mức độ quản trị từ đơn giản đến phức tạp,
đồng thời sẵn sàng tùy biến theo mọi yêu cầu đặc biệt nhất của khách hàng.
RVX Manager là giải pháp hữu hiệu giúp Quí Công ty tăng lợi nhuận và làm “nam châm” hút và
giữ khách hàng; kiến thiết kinh doanh dựa trên sự sáng tạo của doanh nghiệp, đáp ứng những
yêu cầu khắt khe nhất và mang lại lợi ích cao nhất.
Khách hàng có thể yên tâm về sự bền vững của giải pháp và sự thích ứng hệ thống theo đúng yêu
cầu của mình với thời gian với chi phí thấp nhất. Hơn nữa đây còn là sự đảm bảo về tính độc lập và
sự sống vĩnh viễn của ứng dụng mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp.
VIAMI Software luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thiết kế sự “khác biệt” dẫn tới thành công,
nhưng thành công vẫn chưa phải là đích cuối cùng của chúng tôi mà là bước đầu để cùng doanh
nghiệp đi tiếp đến những đỉnh cao mới.

3.

Đánh giá về RVX Manager

RVX Manager là một hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo ra
quyết định nhanh chóng và chính xác. Thực tế đã cho thấy, nhiều hệ thống dù lớn hay nhỏ cũng đã
từng thất bại vì không đáp ứng một số nguyên tắc cơ bản hướng tới người dùng, ví dụ như những
phân tích được thực hiện ở mức độ tầm thường, hoặc hệ thống không thể tập hợp tất cả các dữ liệu
cần thiết để phân tích, hoặc thời gian xử lí quá lâu, hoặc rất khó khăn trong việc tương tác với người
dùng...
Toàn diện: Giải pháp ERP toàn diện, có thể phát triển và đáp ứng yêu cầu của bất kỳ tổ chức
thương mại hoặc phi thương mại nào.
Độ tin cậy: 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.
Tùy biến: 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.
Phòng tránh rủi ro: 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.
Trực tuyến: 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.
Giá trị của một ERP phụ thuộc vào độ tin cậy và hữu ích đối với ban lãnh đạo trong công việc
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điều hành, cũng như mức độ hữu dụng và khả năng dễ dàng tiếp cận đối với người dùng. Với lí
do này, RVX manager sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu và đánh giá của bạn trong việc lựa chọn một hệ
thống quản lý thông tin và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
Chặt chẽ: 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.
Hỗ trợ ra quyết định: 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 thân thiện: 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.
Linh hoạt: 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.
Khả năng mở rộng: 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.
Tích hợp dữ liệu: 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, CRM, call-center... nếu được phép. Các dữ
liệu có thể được tích hợp cả trong nội bộ lẫn bên ngoài của tổ chức.

4.

Quản trị dữ liệu theo quy trình

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.
RVX Manager đưa quy trình “công bố”/“thu hồi” và “xét duyệt”/“hủy bỏ” nhằm nâng cao mức độ
kiểm soát quy trình và trách nhiệm của người dùng, đồng thời tăng cường tính an ninh của dữ liệu.
Một chứng từ chỉ có giá trị sau khi được “công bố” và mất hiệu lực khi bị “thu hồi”. Quy trình xét
duyệt cũng tương tự như vậy nhưng có thêm bút phê hoặc sự dẫn dắt của vấn đề.
Mọi sự can thiệp (sửa, xóa, thu hồi) vào bất cứ dữ liệu nào trong chuỗi quy trình đều không được
phép trừ phi người dùng phải lần theo dấu vết, do chương trình chỉ ra, để thay đổi từ cuối nguồn trở
lại cho đến điểm cần chỉnh sửa. Các dữ liệu trong kỳ đã khóa sổ đều là bất di bất dịch (không thể
chèn thêm, sửa, xóa...). Các chứng từ gốc phát sinh được hạn chế mức tối đa việc sửa và xóa, vì
theo nguyên tắc của ERP mọi chứng từ đã phát sinh đều phải giữ nguyên vẹn vì đã có chữ ký kèm
theo, mà phải làm chứng từ hủy (“bút toán đỏ”).
Ngoài ra, những thông số thiết lập sẵn, những tài khoản kế toán được cấu hình bởi những người có
trách nhiệm, người dùng không thể tự ý can thiệp vào những thông số nhạy cảm của các chứng từ
(như giá bán, chính sách bán hàng, tài khoản kế toán...) cùng với sự phân quyền chặt chẽ giúp RVX
Manager cung cấp dữ liệu đáng tin cậy nhất cho doanh nghiệp.
Dù sao, mọi “cử động” của người dùng đều được lưu vết nhằm quản trị người dùng, quy trách
nhiệm hoặc hồi phục dữ liệu khi cần.

5.

Quản lý danh mục

Hầu hết các modul đều được bắt đầu bằng danh mục (danh sách) để người dùng có được cái nhìn
tổng quan về các chức năng của modul đó. Danh mục liệt kê, phân bổ các thông tin cần thiết kèm
theo những liên quan giữa các bộ phận trong tổ chức, đồng thời duy trì tính nhất quán của thông tin.
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Danh mục giúp người dùng kiểm soát toàn diện vòng ngoài của dữ liệu với các hoạt động đặc trưng
của nó như thêm, mở, xóa, tìm và hành động là nơi bạn có thể định nghĩa tác động đặc biệt đến bản
ghi của danh mục. Ngoài ra danh mục còn có các chức năng tăng cường hỗ trợ quản lý danh mục
như hiển thị màu, biểu tượng...
RVX Manager giúp bạn quản lý tập trung những dữ liệu và tài liệu của tổ chức, tạo điều kiện cho
thông tin lưu thông nhanh chóng và dễ dàng giữa các bộ phận liên quan, giữa những quy trình hoạt
động khác nhau mà danh mục là giao diện đầu tiên để thực hiện điều này. Mọi danh mục đều hết
sức trực quan, đơn giản và thân thiện với người dùng.

6.

Hệ thống báo cáo

Trong bối cảnh trên, sự ra đời của một hệ thống tổ chức dữ liệu, quản lý thông tin hữu ích cùng với
những kiến thức mới, lối trình bày đơn giản, xúc tích và những báo cáo có định dạng cụ thể phù hợp
cho việc quản lý tổng hợp là sức mạnh chủ đạo của hệ thống, giúp các nhà lãnh đạo, các nhà tổ
chức và cả các bộ phận đưa ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn nhất.
Trong môi trường kinh doanh hiện đại, một khoảnh khắc có thể quyết định cả sự phát triển của một
tổ chức, nó đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý thông tin chặt chẽ, trong đó dữ liệu được hiển thị
nhanh chóng, trình bày khoa học, đầy đủ, chính xác, đặc biệt là khả năng phân tích và tính dự báo
cao... Và hệ thống ERP – RVX Manager đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó.
Hệ thống báo cáo của RVX Manager là một hệ thống mở và động hoàn toàn, có tính nhất quán rất
cao, với các mục đích sau:
•
•
•

Tạo mới, thay đổi, chỉnh sửa nhanh chóng dễ dàng.
Tổ chức sử dụng có thể kiểm soát được các báo cáo.
Giảm tối đa sự phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Các báo cáo đều có thể được hiển thị trực tiếp trên ngay giao diện (preview html), bằng file PDF, đồ
thị hoặc xuất ra file excel, csv... và có thể kết nối với “Khối quyết định”. Mọi báo cáo đều được
phân quyền chi tiết đến từng nhóm người dùng. Ngoài ra chúng còn có thể được thiết kế đặc biệt
với định dạng đặc biệt (phi chuẩn) nếu cần.

7.

Bảng điều khiển (dashboard)

Đây là một công cụ đo đạc nhanh và hữu hiệu giúp các doanh nghiệp tổ chức nhận dạng tức thì
những vấn đề quan trọng nhất, điểm nóng, hoặc những đỉnh điểm tích cực và tiêu cực đang xảy ra
tại mỗi doanh nghiệp hay tổ chức.
Với module “Bảng điều khiển” này, tất cả các chỉ số hoạt động được tập trung thành những biểu đồ
giúp ban lãnh đạo có ngay được bức tranh tổng quan và
tổng hợp nhanh chóng tình hình cũng như hiệu quả hoạt
động của công ty. Ban lãnh đạo có thể được đưa ra những
quyết định điều chỉnh, tăng cường hoặc cần đi sâu phân
tích cho một hoạt động nào đó chỉ trong 1 giây mà không
cần phải chờ bất cứ một báo cáo nào của các cấp dưới.
Các bảng điều khiển tiêu biểu:
•

Đồng hồ đo kinh doanh: top các mặt hàng mua và
bán nhiều nhất, biên độ giao động mua và bán, phân
tích theo địa điểm, địa lý, trung tâm, nhân viên,
phân loại...
Trang 4
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Đồng hồ đo hàng hóa: top hàng tồn, top tuổi tồn, tồn theo kho, theo loại, theo thương
hiệu...

•

Đồng hồ đo tài chính: luồng tiền, thu/chi/số dư hàng tháng, tỷ trọng phân bổ chi phí...

•

Đồng hồ đo kế hoạch: mức độ và tỷ trọng đạt kế hoạch, hoạch định tương lai...

Các “bảng điều khiển” có thể được cá nhân hóa và được lập theo đơn đặt hàng.

8.

Khối quyết định (decision cube)

Với sự phát triển không ngừng của xã hội nói chung và các ngành kinh tế nói riêng, các nhà lãnh
đạo đang phải đối mặt với vô vàn sức ép, những yếu tố tổ chức lẫn xã hội, đặc biệt là các nhân tố thị
trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh... trong một môi trường ngày càng nghẹt thở về thông tin
đa chiều, khiến họ phải đau đầu.
Một phương pháp đơn giản và thuận tiện hơn để kiểm soát dữ liệu của RVX Manager, đó là modul
được gọi là “khối lập phương quyết định” (Decision cube) hoặc gọi tắt là “khối quyết định” hay
gọi chung là “báo cáo khối”.
Với “khối quyết định” này, RVX Manager sẽ cung cấp cho người dùng một cái nhìn đa chiều dựa
trên các báo cáo. Sử dụng khối quyết định, bạn có thể:
• Xem và phân tích dữ liệu từ đa chiều.
• Chiết xuất các dữ liệu báo cáo theo tiêu chí tùy chọn.
• Chuyển đổi trục để có được một báo cáo mới theo tiêu chí tùy chọn.
Tầm nhìn của nhà quản lý: Nhà quản lý có thể có được một tầm nhìn bao quát nhờ các dữ liệu, ví
dụ như phản ánh việc hàng bán chạy, nhu cầu của khách tại các điểm khác nhau trong khoảng thời
gian nhất định.
Tầm nhìn quản lý tài chính: Bạn có thể phân lọc việc phân tích trong tháng, quý của các sản phẩm
và các lĩnh vực…
Tầm nhìn của nhà quản lý khu vực: Bạn có thể xem và phân tích toàn bộ hoạt động của hàng hoá
sản phẩm trong khu vực mà bạn phụ trách, trong giai đoạn nhất định.
Quyết định tức thì của lãnh đạo: Với các yêu cầu khác nhau bạn có thể chọn các tiêu chí khác
nhau để có kết quả khách quan mong muốn. Đó là cơ sở để ban lãnh đạo đưa ra quyết định tức thì.
Đây là điều rất cần thiết cho một ERP.
RVX Manager cho phép các nhà lãnh đạo trong kinh doanh phân tích được tình hình tổ chức
của doanh nghiệp mình nhằm làm căn cứ để đưa ra quyết định một cách sáng suốt bất kỳ lúc
nào.

II. Mô tả giải pháp RVX Manager
1.

Quản trị chương trình

Trước khi sử dụng chương trình quản lý RVX, một số thông tin cơ bản sau cần phải được định
nghĩa dữ liệu trong modul “quản trị chương trình”: người dùng, nhóm, công ty, địa điểm (kho),
nhân viên, trung tâm hạch toán và một số thông tin cần thiết khác.
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RVX Manager – VIAMI Software
Chỉ có những người quản trị hệ thống mới có đặc quyền điều hành chương trình này, vì vậy đòi hỏi
phải có một hệ thống quản trị tiếp cận toàn diện và an toàn nhằm phân quyền cho những nhóm
người sử dụng, để đảm bảo an ninh và an toàn cho dữ liệu; RVX cũng tạo và xác định rõ danh sách
các ứng dụng cho người dùng truy cập. Bạn có thể thiết lập các quyền riêng biệt khác cho các hoạt
động như: Xem, tạo, sửa, lưu, xóa ở bất kì modul nào trong chương trình RVX. Ngoài ra bạn còn có
thể thiết lập những chức năng riêng biệt hay những thông tin cần thiết để giới hạn công việc mà họ
có thể sử dụng.
“Nhật kí hoạt động” lưu trữ các báo cáo về mọi hoạt động của mọi người dùng trên hệ thống. Nó có
vai trò rất quan trọng cho người quản trị muốn tìm ra những sai sót trong giao dịch hoặc các vết tích
không mong muốn trong quá trình hoạt động.
RVX Manager ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
Với mức độ an ninh, an toàn cao của RVX Manager, việc truy cập trái phép sẽ không xảy ra, các dữ
liệu không bị mất đi, thông tin bí mật không bị tiết lộ một cách trái phép...

2.

Các modul cơ bản
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3.

Quản lý hàng hóa/dịch vụ
Quản lý đối tác (bạn hàng)
Quản trị mua (cung ứng)
Quản trị bán
Quản lý seri và bảo hành
Quản trị và điều hành tồn
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
Quản trị công việc
Quản trị nhân sự
Quản trị tài sản cố định
Quản trị dự án
Quản trị kế hoạch
Khối quyết định
Tích hợp thương mại điện tử
Kế toán tài chính
Quản trị chương trình
Các modul theo yêu cầu...

Quản lý sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Giúp quản lí một số lượng lớn các mặt hàng/dịch vụ và cung cấp tính năng tìm kiếm nhanh chóng
các mặt hàng.
Quản lý hàng hóa/dịch vụ có các tính năng sau đây:
•
•
•
•

Phân cấp hàng hóa/dịch vụ theo loại, chủng, nhóm và hiển thị danh mục dạng hình cây một
cách khoa học nhất.
Tìm kiếm nhanh chóng các mặt hàng thông qua mã hàng, mã vạch, tên hàng hay qua các từ
khóa trong phần mô tả chúng.
Mỗi mặt hàng đều có thông tin tức thì về tình trạng tồn kho và các thông tin khác liên quan
đến bán hàng và chính sách giá cả.
Quản lí chuyên nghiệp các mặt hàng tồn trong các kho khác nhau.
Trang 6
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Quy định bảng giá tiêu chuẩn và bảng giá dành cho khách hàng đặc biệt.
Áp dụng chính sách giá áp dụng trên nhiều tiêu chí khác nhau như: loại, chủng, nhóm, mặt
hàng, loại khách hàng, khách hàng, khoảng thời gian, thời điểm bán, chương trình khuyến
mãi, điều kiện giao hàng và thanh toán, v.v...
Tùy chỉnh thiết kế và in ấn nhãn hàng cho các sản phẩm được lựa chọn và các thuộc tính
của chúng.

Quản lý đối tác (bạn hàng)
•
•
•
•

5.

Khách hàng và nhà cung cấp được xác định là đối tác kinh doanh, họ được phân loại tùy
chọn trong danh mục.
Mỗi đối tác được xác định bởi mã bạn hàng, mã số thuế, tên và có các thuộc tính khác như:
địa chỉ, các thông tin liên hệ, ngân hàng...
Một số thông tin đặc biệt liên quan đến các điều kiện giao dịch, hạn mức, thẻ khách hàng,
tích điểm...
Đối tác có thể có thêm địa chỉ giao nhận hàng, danh sách những người thường xuyên liên hệ
và tài khoản ngân hàng thường xuyên sử dụng.

Quản trị mua và chi phí

Hoạt động mua hàng hóa/dịch vụ đều có thể xuất hiện, ở một mức độ nào đó, tại bất kì doanh
nghiệp hay tổ chức nào dưới bất kể lĩnh vực hoạt động nào. Việc quản lí và theo dõi các quy trình
mua hàng hóa/dịch vụ là rất quan trọng cho sự vận hành trơn tru của doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp chuyên sản xuất hoặc phân phối sản phẩm. Các hoạt động liên quan đến cung ứng có
thể được tối ưu hóa đáng kể khi sử dụng RVX Manager.
RVX Manager xử lí các dòng cung cấp và đảm
bảo tính toàn vẹn, có thể theo dõi sự thống nhất
của toàn bộ quá trình cung ứng. Mỗi chứng từ
mới có thể dựa trên các thông tin đã có trong
những chứng từ khác đã phát sinh trước nó trong
chuỗi quy trình, tránh việc nhập liệu lại nhiều lần
và những lỗi có thể có do người dùng gây ra.
Bằng cách này, nó cho phép bạn tìm lại luồng
chứng từ hoặc xâu chuỗi các chứng từ khác nhau
nhằm xác định nguồn gốc (đơn hàng, giấy biên
nhận, hoá đơn, thanh toán) và có thông tin trạng
thái của bất kì chứng từ nào theo thời gian thực
(chờ xử lí, đã được giao, giao một phần, đã xuất
hoá đơn,…).
Sự kết hợp hoàn hảo của quá trình này với quy
trình kế toán đảm bảo cho dữ liệu tài chính luôn
được cập nhật và những dữ liệu đó có độ tin cậy
cao nhất.
Các tính năng của modul Mua hàng giúp công
ty:
•

Lập kế hoạch mua hàng dựa trên nhu cầu
hàng tồn kho, lưu ý mức độ dự trữ hàng,
Trang 7
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chờ đợi các yêu cầu mua hàng và có thể tạo ra các đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
• Đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp có các trạng thái tiêu chuẩn: đang xử lí, hủy bỏ, xác
nhận, chuyển giao, xuất hoá đơn, kết thúc; nhưng người dùng có thể định nghĩa thêm các
trạng thái khác.
• Những hàng hoá đang chờ nhận tại kho xác định thì được kiểm soát bởi chức năng xác
nhận/nhận đơn đặt hàng.

6.

Quản trị bán hàng/dịch vụ

Modul Quản lý bán hàng được thiết kế với chức năng đặc biệt nhằm cho phép sự linh hoạt tối đa
và khả năng thích ứng nhanh chóng trong quá trình kinh doanh. Modul Quản lý bán hàng là
modul quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động thương mại.
Bạn có thể tạo ra những chứng từ bán hàng như đặt hàng của khách hàng, phiếu giao hàng và hóa
đơn bán hàng.
Modul cho phép liên kết tất cả các chứng từ nêu trên với các lệnh yêu cầu, hoặc bỏ qua bất kì chứng
từ nào trong số đó khi nó không cần thiết.
Tất cả điều này có thể đạt được mà không làm mất sự gắn kết giữa các loại chứng từ hay làm hỏng
quy trình quản lí, tính tổng thể của thông tin mà vẫn đảm bảo việc theo dõi quá trình kinh doanh.
• Đơn đặt hàng. Bán hàng trực tiếp, đặt hàng, bán hàng trực tuyến. Các mức áp dụng: Đơn
giá, chính sách giá và kiểm soát giới hạn giá. Giữ hàng sẵn trong kho cho các đơn đặt hàng
chưa xử lý. Cảnh báo các rủi ro về khách hàng. Hiệu chỉnh đơn đặt hàng.
• Phiếu xuất hàng. Tự động tạo ra từ các chứng từ gốc bao gồm cả đơn hàng chưa được giải
quyết. Tự động sắp xếp đầu ra các đơn đặt hàng (theo lượng hàng tồn với quy tắc ưu tiên
những đơn đặt hàng mãn hạn, theo vị trí,…). Huỷ bỏ phiếu giao hàng.
• Quy trình hóa đơn. Cho tất cả các loại hóa đơn, bao gồm: Hóa đơn cho hàng đang xuất,
hàng đã xuất, các đơn đặt hàng đã xuất xong toàn bộ.
• Ghi nhận hóa đơn. Các mức áp dụng: Đơn giá, giảm giá và kiểm soát giới hạn giá. Tự động
tạo ra từ dòng đơn hàng hay dòng phiếu giao hàng của các phiếu giao hàng chưa được lập
hoá đơn. Cảnh báo rủi ro về khách hàng.
• Khả năng tạo ra các chứng từ cần thiết cho mọi đơn hàng và bỏ qua các chứng từ không cần
thiết (Đơn đặt hàng – Phiếu xuất hàng – Hoá đơn; Đơn đặt hàng – Hóa đơn – Phiếu xuất
hàng; Hóa đơn – Phiếu xuất hàng; Phiếu xuất hàng – Hóa đơn; Hóa đơn).
• Tích hợp hệ thống hệ thống POS và máy tính tiền.

7.

Quản lý khuyến mại và chính sách bán hàng

Cơ chế kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp sự linh hoạt và nhanh nhạy cao nhất trong các hoạt
động kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở nâng cao tính cạnh tranh. Mọi hoạt động
khuyến mãi cần được thực hiện một cách thông minh, RVX Manager gọi chung là “chính sách
giá”, giúp doanh nghiệp thay đổi khôn lường, với những tiêu chí khắt khe nhất và có thể theo dõi
được kết quả thực hiện của từng chính sách.
• Chính sách giá tùy biến linh hoạt (tăng/giảm).
• Thực hiện thống nhất, chặt chẽ và tức thì.
• Thời gian “vàng” (ngày, giờ, phút...).
• Vô số các phương pháp khuyến mại.
• Chính sách với loại/thẻ khách hàng.
• Hàng tặng, bán kèm, đổi nhóm.
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•
•
•

8.

Áp dụng tùy theo địa điểm, khu vực.
Chính sách đối xử công nợ, hạn mức...
Quản lý cho tặng, coupon, voucher...

Quản lý số seri và bảo hành

Số seri (serial number) của một mặt hàng (part
number) là đơn vị đánh dấu từng cá thể hàng hoá
bằng 1 mã số nhằm kiểm soát đơn vị hàng hóa đó
trong suốt vòng đời của nó. Chúng ta thường gặp
ở những mặt hàng điện máy, công nghệ hoặc các
lô hàng như thuốc men, thực phẩm…
Trên cơ sở phiếu bảo hành hoặc bản ghi số seri
của nhà cung cấp, tuỳ theo loại mặt hàng mà
khách hàng được hưởng các chế độ bảo hành
khác nhau như thời hạn bảo hành, điều kiện bảo
hành từ đơn vị bán hàng hoặc nhà sản xuất…
RVX Manager giúp nhập các số seri, các hoạt
động của các số seri liên quan đến các giao dịch
của các hàng hóa, tự động tạo phiếu bảo hành
khi bán hàng, đồng thời theo dõi các quy trình
bảo hành sau khi bán hàng.
Quy trình các số seri phụ thuộc vào các giao
dịch khác nhau
•
•

Đối với những sản phẩm riêng lẻ, các số seri được đưa vào riêng rẽ cho từng cá thể.
Đối với những sản phẩm quản lý theo lô, bạn có thể nhập một số seri cho cả lô hàng. Khi
nhận lô hàng, bạn có thể nhập cả ngày hết hạn lô hàng (tuỳ lựa chọn), phù hợp với các mặt
hàng như thực phẩm, thuốc men…

Quy trình bảo hành sửa chữa (RMA)
•
•
•
•
•

Nhận hàng bảo hành từ khách hàng tại địa điểm bảo hành và kiểm tra tình trạng hàng.
Sửa chữa và/hoặc trao trả khách hàng.
Nếu không sửa chữa được thì gửi cho nhà cung cấp.
Nhận lại từ nhà cung cấp hoặc được thay thế (mặt hàng/số seri/gia hạn bảo hành).
Trao trả lại khách hàng đã giao hoặc vào kho bảo hành.

Với những dữ liệu trên các modul giao dịch hàng hoá, bạn có thể theo dõi các mặt hàng bằng số seri
của chúng. Các chứng từ đầu ra (hoá đơn bán, phiếu xuất, phiếu tiêu thụ, phiếu lắp ráp…) đều có
thể liên quan đến số seri hoặc số lô qua đó có thể theo dõi chặt chẽ từng đầu ra một cũng như sự
liên hệ của nó với giá vốn.
Với sự liên hệ chặt chẽ giữa các chứng từ đầu vào, đầu ra, luân chuyển và trả lại hàng, thông qua
các số seri, bạn có thể theo dõi các lộ trình hàng hoá, hoạt động hàng hoá trong mọi giao dịch.

9.

Quản trị tồn (kiểm kê)

Chức năng cơ bản của RVX Manager – Quản trị tồn bao gồm việc theo dõi tất cả các loại hàng có
mặt tại các kho của tổ chức ở bất kỳ thời điểm nào. Mọi hoạt động tồn và giá vốn được xác định bởi
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các chứng từ và mặt hàng có tác động tồn.
Với sự quản lý tồn chặt chẽ, RVX Manager cung cấp phương tiện hữu ích: lập dự án cung ứng, yêu
cầu kiểm kê và lập dự án bán hàng...
Thẻ công nghệ và phiếu tiêu thụ là danh mục nguyên vật liệu phục vụ cho đầu vào sản xuất. RVX
Manager có thể tạo ra nhiều thẻ công nghệ cho cùng một sản phẩm và hỗ trợ việc thay thế một số
nguyên vật liệu trong quy trình sản xuất.
Quản lý tồn của RVX Manager hỗ trợ đắc lực cho quản lý tập trung hình thức kinh doanh theo
chuỗi nhiều địa điểm hoặc nhiều trung tâm hạch toán. Những địa điểm có thể cách xa nhau và liên
nhưng vẫn được liên kết trên cơ sở hạ tầng Internet/Intranet.
Vòng quay của vốn
• Lãi càng ít càng cần quay vòng nhanh.
• Quản lý hàng tồn và vòng quay.
• Cung ứng theo tồn tối thiểu, tồn tối đa.
• Báo cáo chỉ tiêu quay vòng.

10. Quản trị giá vốn
RVX Manager hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá vốn (giá trị hàng tồn kho) như: nhập trước xuất
trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), bình quân gia quyền (WAC)… Mọi quá trình tính giá
vốn đều được thực hiện tức thì khi các giao dịch được sinh ra.
FIFO - Giá vốn, tuổi tồn. Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) là thích hợp nhất và vô cùng
quan trọng với việc kinh doanh các mặt hàng luôn luôn có sự biến động cao.
• 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.

11. Quản trị luồng tiền
Luồng tiền được định nghĩa bao gồm tiền tại các
quỹ hoặc tài khoản ngân hàng và toàn bộ dòng
chảy của chúng (thu, chi, luân chuyển nội bộ...),
cộng với các hoạt động sẽ diễn ra hoặc hoạch
định thu/chi. Với những dữ liệu và báo cáo luồng
tiền, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ các
hoạt động tài chính và xác định được kế hoạch
hoạt động trong tương lai. Các hoạt động thu chi
có thể được in ấn ngay tại chỗ phiếu thu, phiếu
chi, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi...
Ví dụ: Một quyết định cho một đầu tư dài hạn và
trung hạn có thể được chứng minh bởi các báo
cáo phân tích về tình hình luồng tiền (cash-flow)
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trong suốt một thời gian dài và những phân tích
dự báo hoạt động kinh doanh của tổ chức, có
trong các phần báo cáo của RVX Manager. Các
báo cáo này có thể truy cập thông qua thiết bị di
động bất cứ nơi nào, không đòi hỏi một hệ thống
báo cáo, phân tích và trình bày dữ liệu một cách
nặng nề như trước kia.

12. Quản trị quan hệ khách hàng
(CRM)
Modul đặc biệt này là kết quả của sự liên kết,
phân tích thông tin từ nhiều modul khác nhau
nhằm tăng năng suất các hoạt động maketing, bán
hàng, hỗ trợ - chăm sóc khách hàng, mang lại lợi
nhuận lớn cho doanh nghiệp và sự thoả mãn cao
nhất cho khách hàng. Thông qua các module
chiến dịch + ticketing + todo list... phân tích hiệu
quả, tương tác và tạo báo cáo. CRM còn giúp ban
lãnh đạo xem xét, đánh giá hiệu quả công việc
của các nhân viên để đưa ra được các chính sách
khen thưởng hoặc kỷ luật thích đáng.
CRM cho phép hoạch định, quản lý các chiến
dịch tiếp thị: điện thoại, email, SMS, mạng xã
hội… Nó có thể tích hợp được với tổng đài
digital và với CSDL của tổng đài nếu có nhằm
quản lý các cuộc gọi điện thoại đi và đến trong
công ty.

13. Thẻ công việc (ticketing)
Cung cấp một giải pháp mới nhằm hỗ trợ việc
theo dõi các nhiệm vụ, công việc và những yêu
cầu của khách hàng. Bạn có thể giao việc thông
qua thẻ này cho nhân viên của công ty cùng với
thời hạn của công việc. Thẻ công việc cũng là
một phương thức quản lí thời gian hỗ trợ khách
hàng, một cách hữu hiệu, giúp bạn kiểm tra xem
có bao nhiêu sự việc đối với mỗi khách hàng cụ
thể cũng như có bao nhiêu vấn đề phát sinh cần
giải quyết. Theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ
đã phân công, được giải quyết hoặc chưa được
giải quyết cho các bộ phận.
CRM giúp bạn bố trí lịch làm việc cho cá nhân,
cho tập thể, phân ca và phân công công việc. Lịch
độc lập hoặc Gadgets lịch Google + todo list +
asign to kết hợp với quản trị dự án.
CRM cho phép các nhà quản trị công ty xác lập
vai trò và vị trí của những nhân viên bán hàng,
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nhân viên quan hệ khách hàng, qua đó quản lý và phát huy hết vai trò của họ.

14. Thương mại điện tử (E-Commerce)
“Thương mại điện tử” (thuật ngữ gọi là “e-commerce” theo đó một hình thức rút gọn của nó mà
người ta thường được biết đến là “cửa hàng trực tuyến”) đã và đang phát triển một cách nhanh
chóng, phổ biến trên khắp thế giới. RVX Manager là một giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ các
gian hàng trực tuyến của bạn xử lý mọi sự tương hỗ giữa online và offline như các đơn đặt hàng và
những phát sinh trực tuyến.
Trước đây, hệ thống ERP khá phức tạp và chỉ những nhân viên được đào tạo bài bản mới biết và
được phép sử dụng được. Ngày nay, với sức mạnh của các ứng dụng “Doanh nghiệp 2.0”, cả khách
hàng và nhà cung cấp đều có thể tham gia trực tiếp vào hệ thống nơi mà họ cần và được phép.
RVX Manager giúp bạn quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến, đồng bộ hóa dữ liệu để bạn có thể dễ
dàng quản lý tất cả các quá trình thương mại online và offline đồng thời quản lý thanh toán trực
tuyến hoặc tiếp tục quá trình thanh toán khác mà thương mại điện tử không thể giải quyết được.
Thương mại điện tử là một xu hướng phát triển tất yếu, vì vậy, cửa hàng trực tuyến dựa trên nền
ứng dụng ERP sẽ cung cấp những lợi thế đáng kể giúp bạn nắm bắt được tất cả những thay đổi có
thể xảy ra trong hệ thống dù bạn đang ở đâu, nhân viên từ các phòng ban khác nhau sẽ tạo thành
một hệ thống liên kết và quản lý chặt chẽ các hoạt động trong gian hàng, đồng thời giảm đáng kể
những lỗi do người dùng gây ra.

15. Quản trị kế hoạch
Với module này, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch cho bất cứ hoạt động nào như chi tiêu, bán hàng,
mua hàng, sản xuất... với những chỉ tiêu số lượng/giá trị của hàng hóa/chủng loại/thương hiệu, v.v...
Một kế hoạch có thể được lập cho một khoảng thời gian nhất định (nhiều năm/năm/tháng...), sau đó
được chia nhỏ/phân bổ cho các giai đoạn nhỏ hơn (quý/tháng/tuần/ngày...).
Dựa trên những kế hoạch đã được đặt ra, hệ thống tự động giúp doanh nghiệp đối chiếu ngay mức
độ hoàn thành để kịp thời đưa ra chính sách nếu cần, đồng thời làm cơ sở cho các kế hoạch sau. Kết
quả thực hiện kế hoạch còn được hiển thị bằng những biểu đồ trong bảng điều khiển.

16. Quản trị sản xuất
Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật
công nghệ và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình
chuyển đổi này là trọng tâm của cái gọi là sản xuất và là hoạt động phổ biến của một hệ thống sản
xuất. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị trong sản xuất và điều hành, những người mà
chúng ta sẽ gọi là nhà quản trị hệ thống sản xuất, là các hoạt động biến đổi trong quá trình sản xuất.
Module quản lý sản xuất cung cấp đầy đủ các mô hình quản lý tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất hiện
đại như: quản lý định mức nguyên vật liệu (BoM) và đa công đoạn sản xuất (Process), tích hợp các
mô hình quản lý tiên tiến theo thời gian thực, định mức thay thế, hỗ trợ sẵn nhiều phương thức quản
lý chi phí khác nhau, tích hợp dự báo bán hàng… Hỗ trợ nhiều quy tắc cho phép sản xuất tự động
theo lệnh hoặc tự đề xuất mua nguyên vật liệu, tồn kho tối thiểu và tối đa...
Tính năng lập biểu sẽ tính toán và lên kế hoạch tốt nhất theo các yêu cầu khác nhau về sản phẩm,
khách hàng, đơn hàng hoặc điều kiện hoạt động của phân xưởng. Nhân viên quản lý sản xuất có thể
sử dụng biểu đồ để sắp xếp tổ chức các nguồn tài nguyên khác nhau phục vụ sản xuất.
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17. Quản trị nhân sự và tiền lương
Quản trị Nhân sự là phương tiện chiến lược tiếp cận nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi tổ
chức – đó là con người. Họ mang lại sự đóng góp sức lực, là một nhân tố sống còn và đem lại sự
phồn vinh của doanh nghiệp mà bạn đang sở hữu.
Modul Quản trị Nhân sự và Tiền lương của RVX Manager gồm 3 hạng mục chính: nhân viên, sổ
chấm công, tiền lương và các khoản thuế/bảo hiểm.
Hạng mục Nhân viên cung cấp công cụ quản lý nhân sự phức hợp nhưng đơn giản và hiệu quả, giúp
bạn theo dõi và ghi lại những thông tin về nhân viên. Hạng mục Sổ chấm công giúp ích cho việc
theo dõi hoạt động (giờ làm việc, các chế độ nghỉ khác nhau...) của nhân viên trong một khoảng
thời gian nhất định. Hạng mục Tiền lương, cung cấp những tính toán và thông tin chính xác về chi
phí tiền lương, các khoản đóng góp bảo hiểm và thuế... và tự động ghi sổ kế toán.
Mỗi tổ chức đều cần một quy trình quản lý nhân sự – tiền lương riêng, thích hợp và chuyên
nghiệp, vì vậy RVX Manager đã sáng tạo ra hình thức linh hoạt nhằm giúp cho các tổ chức giải
quyết trọn vẹn vấn đề này.

18. Quản trị tài sản cố định
Modul Quản lý Tài sản cố định kiểm soát định lượng, lưu giữ các thông tin về tài sản cố định (hữu
hình và vô hình), kiểm kê tài sản, kể cả tài sản dưới dạng công cụ, tính toán khấu hao và ghi sổ kế
toán.
Tất cả các tài sản này đều được cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời của chúng kể từ khi
mua, đưa vào sử dụng cho đến khi thanh lí, tổ chức có thể quản lý tình trạng và quá trình sử dụng,
bảo trì của tài sản tại bất kì thời điểm nào. RVX
Manager tối ưu hóa các quy trình tính toán khấu
hao, tự động cập nhật tỉ lệ khấu hao được áp dụng
ngay từ khi nhập mã tài sản.
Việc khai thác và quản lí tài sản hữu hình và vô
hình đóng vai trò sống còn trong sự phát triển lớn
mạnh của doanh nghiệp. Một khía cạnh quan trọng
khác cần nói đến là modul quản lí tài sản cố định
và kiểm kê tài sản giúp tăng cường tính minh bạch
của các dữ liệu trong mọi thời kì.
RVX Manager tự động cập nhật và vào sổ kế toán
vào modul kế toán-tài chính, cung cấp cho doanh
nghiệp tình trạng chính xác của tất cả tài sản cố
định trong công ty: từ giá trị hàng tồn kho hiện tại
đển khấu hao lũy kế cho tài sản đó.

19. Kế toán tổng hợp
Modul RVX Kế toán cung cấp việc tổng hợp kết
chuyển các giá trị kế toán tạo ra từ những chứng
từ phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức.
Và modul này có các chức năng chính sau:
•

Quản lí các loại sổ kế toán.
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• Hỗ trợ các quy trình kế toán.
• Quản lí công nợ và quỹ/ngân hàng.
• Các loại bảng cân đối tài khoản tổng hợp và chi tiết đến từng đối tượng.
• Kế toán quản trị và kế toán chi phí.
• Báo cáo tài chính và các chỉ số kế toán khác.
Tất cả những tài liệu giao dịch liên quan đến giá trị (tiền) đều được phản ánh trong hệ thống kế
toán. Chẳng hạn như hệ thống sẽ tự động tạo ra các sổ cái dựa trên những công thức đã được cấu
hình sẵn một cách nhanh chóng, chỉ một số rất ít bút toán là phải xử lí thủ công nếu cần. Do đó, sẽ
giảm bớt được một số công việc thường ngày cho nhân viên kế toán nên có thể tập trung vào những
nhiệm vụ khác được coi là quan trọng hơn như kiếm soát tài chính và phân tích kinh tế.
Những lợi ích của kế toán tổng hợp:
•
•
•
•

Tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động kế toán.
Báo cáo có thể được cung cấp tức thì.
Chất lượng thông tin đảm bảo, tự động kiểm định thông tin.
Mọi thay đổi trên hệ thống đều được phản hồi nhanh chóng tới hệ thống kế toán mà ban lãnh
đạo không mất đi sự kiểm soát chung.

Các báo cáo chỉ số có thể được thiết lập bởi người sử dụng
Người sử dụng có thể tự thiết lập báo cáo tài chính/kế toán theo định dạng tùy ý bằng cách sử dụng
những công thức kế toán cụ thể. Lúc này, báo cáo có thể được coi là chuẩn mực của công ty, ví dụ
như bảng cân đối kế toán, bản báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo vòng quay tiền mặt… Báo cáo
có thể được thiết kế với mục đích chuyển đổi sang hệ thống kế toán khác, hoặc hệ thống quốc tế hay
hệ thống kế toán hợp nhất.

20. Văn phòng điện tử
Đây là modul hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động hành chính, văn phòng, quản lý và
cải tiến các luồng công việc nhằm tăng hiệu quả công tác hàng ngày và tìm kiếm nhanh chóng các
văn bản theo dòng thời gian.
Các công văn, giấy tờ đến và đi đều được số hóa kèm theo dữ liệu chuẩn metadata và được lưu trữ
tập trung hoặc phân tán tùy theo quy mô và ý đồ của doanh nghiệp. Các văn bản có thể được chia sẻ
và phân công cho các bộ phận phụ trách theo đầu việc, trong quá trình làm việc, mọi sự chia sẻ, trao
đổi công việc, soạn thảo, sửa chữa, phê chuẩn, v.v... cho đến bút phê cuối cùng của lãnh đạo đều
được lưu trữ theo những quy trình nghiêm ngặt do tổ chức tự quy định.
Mọi tài liệu, công văn... đều có thể tìm lại được ngay tức thì dưới dạng văn bản dạng số hóa hoặc
soạn thảo được lưu trữ trong quá trình làm việc trước đó. Việc chia sẻ không cần gửi file trực tiếp
nên có thể bảo mật được dữ liệu mà vẫn đảm cho bảo công việc được trôi chảy một cách dễ dàng.
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III. Những bài toán đặc trưng cho các
ngành công nghiệp
1.

Kinh doanh bán buôn/bán lẻ

Quản trị đại lý
•
•
•
•
•
•
•

Nhiều tiêu chí phân cấp đại lý.
Tùy chọn phân cấp đại lý động.
Quản lý hạn mức và thời hạn công nợ.
Tự động áp dụng chính sách giá.
Quản trị quan hệ khách hàng.
Quản lý công nợ và phạt quá hạn.
Đa tệ, đa quỹ, đa trung tâm.

Điểm bán hàng (POS)
•
•
•
•
•
•
•

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 bán hàng, khuyến mại linh hoạt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chính sách giá tùy biến linh hoạt (tăng/giảm).
Thực hiện thống nhất, chặt chẽ.
Thời gian thực hiện (ngày, giờ, phút... “vàng”).
Vô số các phương pháp khuyến mại.
Chính sách với loại/thẻ khách hàng.
Chính sách theo hạn mức và công nợ.
Hàng tặng, bán kèm, đổi nhóm.
Áp dụng tùy theo địa điểm, khu vực.
Chính sách đối xử công nợ, hạn mức...
Quản lý cho tặng, coupon, voucher.
Quản lý hàng cho tặng...

Vòng quay của vốn
•
•
•
•

Lãi càng ít càng cần quay vòng nhanh.
Quản lý hàng tồn và vòng quay.
Cung ứng theo tồn tối thiểu, tồn tối đa.
Báo cáo chỉ tiêu quay vòng.

FIFO - Giá vốn, tuổi tồn
•
•

Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) là thích hợp nhất và vô cùng quan trọng với việc
kinh doanh các mặt hàng luôn bị xuống giá như điện máy.
Tuân thủ quy trình dữ liệu.
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• 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.

2.

Kinh doanh điện máy

Số seri, bảo hành và dịch vụ sửa chữa
•
•
•
•
•
•
•

3.

Số seri trên mọi chứng từ.
Số seri kèm theo ngày hết hạn.
Kiểm soát tồn theo số seri.
Kiểm kê theo số seri.
Kiểm soát dịch vụ bảo hành, sửa chữa.
Tạo và theo dõi lịch sử bảo hành.
Đổi hàng/số seri/gia hạn bảo hành.

Kinh doanh hàng may mặc

Đặc điểm kinh doanh
•
•
•
•
•

4.

Quản lý thuộc tính: cỡ, màu, dạng...
Tái sử dụng linh hoạt các thuộc tính.
Quản lý linh hoạt có/không thuộc tính.
Tồn theo nhóm/mặt hàng/thuộc tính.
Mã hàng, mã vạch đến thuộc tính.

Kinh doanh dịch vụ

Đặc điểm kinh doanh:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinh doanh dịch vụ rất đa dạng.
Quản lý phức tạp, nhất là nhân sự.
Khó kiểm soát chi phí gián tiếp.
Khó kiểm soát thất thoát.
Chính sách bán hàng linh hoạt.
Quản lý tiêu thụ và đầu vào.
Tính toán giá thành dịch vụ.
Cần được tùy biến theo từng dịch vụ.

Dịch vụ phức hợp
•
•
•
•
•
•

Quản lý chi phí trực tiếp và gián tiếp.
Kết hợp nhiều modul khác nhau.
Đơn giản hóa đầu ra, dễ sử dụng.
Thẻ theo dõi khách hàng, mã vạch.
Theo dơi tiến tŕnh của dịch vụ.
Tiêu thụ tự do hoặc theo công thức.
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•
•

Quản lý liên hoàn các dịch vụ/hàng.
Các dịch vụ điển hình: phòng khám chữa bệnh, du lịch, lữ hành, thuê mướn...

Quản trị dự án
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Thiết kế dự án, định mức tiến độ.
Hạn mức đầu tư và tiến độ giải ngân.
Phân công, làm việc nhóm, chia sẻ.
Theo dõi tiến độ theo thời gian thực.
Phát sinh và theo dõi các hạng mục.
Lịch làm việc, việc phải làm...
Cây tổ chức và cây xét duyệt.
Quản trị rủi ro.

Kinh doanh, sản xuất

Đặc điểm quản trị sản xuất
•
•
•
•
•
•
•

ERP cần thiết cho mọi đơn vị sản xuất.
Có ISO mà không có ERP là trở ngại lớn.
Sản xuất công nghiệp cần có quy trình.
Không có quy trình vạn năng.
Mỗi quy trình cần được tùy biến riêng.
Tồn nguyên liệu/vật tư/sản phẩm...
Quản lý chi phí trực tiếp/gián tiếp.

Thẻ công nghệ (BOM)
•
•
•
•
•

Công thức cấu thành sản phẩm.
Công thức nguyên liệu thay thể.
Công thức chuyển đổi vật tư.
Công thức tái chế.
Công thức sản phẩm trong sản phẩm.

Quản trị quy trình
•
•
•
•
•
•
•

Thiết lập quy trình thông suốt.
Quy trình sơ chế và bán sản phẩm.
Quy trình phế phẩm, phế liệu, tái chế.
Quy trình phân loại.
Quy trình kiểm tra chất lượng.
Quy trình thuê ngoài bán sản phẩm.
Quy trình nguyên liệu thay thế.

Giá vốn, giá thành
•
•
•
•
•

Kiểm soát giá vốn và tồn theo FIFO chính xác đến từng giao dịch.
Tuân thủ quy trình dữ liệu.
Tuổi tồn liên quan hoặc không liên quan đến thời hạn.
Dự tính giá thành.
So sánh giá thành dự tính và thực tế.
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IV. RVX Manager mở rộng
1.

V-Secure - RVX Total Manager

Giải pháp “quản trị một cửa” giúp lãnh đạo có thể tận tay điều hành người dùng và cả hệ thống
công nghệ thông tin của doanh nghiệp, một cách tập trung. Là một bộ quản trị máy chủ hữu hiệu
dành cho nhà quản lý, không cần đến kiến thức công nghệ thông tin, dễ dàng điều khiển như việc sử
dụng điện thoại di động, bật lên là chạy, bấm nút là tắt. Kiểm soát tối đa, an toàn tuyệt đối, tất cả
trong một.
V-Secure - Công cụ Quản trị “Một cửa”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Files Server (chia sẻ file/máy in).
FTP Server (vận chuyển file).
Web Server (công cộng/nội bộ).
Mail Server-Webmail.
Router/modem/phân tải mạng.
Firewall (tường lửa).
Antimalware/Antispam/IDS/IPS.
VPN Server, VPN đa điểm.
DHCP, DNS, Dynamic DNS.
Backup Server.

An toàn tuyệt đối
•
•
•
•
•

Phòng chống thâm nhập trái phép.
Bảo mật với mọi truy cập.
Chứng thực mọi kết nối.
Thường xuyên theo dõi các nguy cơ.
Tự động sao lưu thường xuyên.

Quản trị dễ dàng
•
•
•
•
•
•

Giao diện quản trị trực quan.
Phân quyền tập trung và lan tỏa.
Khai báo 1 lần cho mọi dịch vụ.
Bật/tắt chức năng trong nháy mắt.
Có thể được hỗ trợ từ xa.
Không cần đến kiến thức CNTT.

Hiệu quả sử dụng
•
•
•
•
•
•

Chủ doanh nghiệp thực sự tự tay quản lý.
Quy trình hóa mọi hoạt động.
Tập trung hóa cao độ.
Đầu tư ít, hưởng lợi nhiều.
Không tốn thời gian triển khai.
Bật/tắt máy chủ như một TV.

RVX Total Manager = V-Secure + Small RVX Manager (với chức năng ERP cơ bản: quản lý hàng
hóa, mua bán kho tàng) = Tiện ích cao nhất cho các doanh nghiệp nhỏ.
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2.

RVX Mobile

Với công nghệ lõi RVX vững chắc, VIAMI Software đang ráo riết chuẩn bị ra mắt ứng dụng "RVX
Mobile" nhằm mang đến cho người sử dụng những công cụ quản lý mới. RVX Mobile có những lợi
ích nổi bật sau đây:
•

Mở rộng không gian làm việc: RVX Mobile cho phép người dùng làm việc mọi lúc mọi
nơi, doanh nghiệp có thể thực hiện chính sách 24/7...

•

Tăng năng xuất lao động: Người dùng có thể xử lý bất cứ công việc nào ngay khi cần.
Công cụ lao động nhẹ nhàng hơn, nhiều chức năng hơn và quan trọng nhất là không có thời
gian gián đoạn.

•

Quan hệ cộng tác chặt chẽ hơn: Sự tương tác được thực hiện tức thì giúp nâng cao tính
hợp tác của mọi công việc cũng như thắt chặt mối quan hệ với khách hàng.

•

Lợi thế cạnh tranh: Tốc độ làm việc của công ty tăng gấp đôi đối thủ cạnh tranh khi người
bán hàng hoặc lãnh đạo chỉ cần dùng điện thoại di động...

•

An toàn dữ liệu: Thiết bị di động chỉ là cánh tay, mọi dữ liệu được lưu và xử lý trên server,
mạng chập chờn hoặc đứt đoạn không hề ảnh hưởng đến dữ liệu.

•

An toàn truy cập: Mọi truy cập đều thông qua VPN, có thể tự động khóa ứng dụng hoặc
hủy ngay khả năng truy cập của máy nếu thiết bị chẳng may bị mất.

Với RVX Mobile, bạn có thể phát huy được tối đa những thế mạnh của ERP, vững bước tự tin trước
những thử thách để đưa doanh nghiệp lên những tầm cao mới.

3.

Phát triển các dự án bằng RVX

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.
a)

Lõi RVX

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 modul, chức năng hay plugins
mở rộng như bạn muốn chỉ trong khoảnh khắc.
b)

Nguồn mở của RVX

Tầng giao diện và ứng dụng của RVX được mở bằng các file định nghĩa dạng XML: giao diện,
menu, báo cáo, văn bản... Mọi module đều được tạo nên bởi cấu trúc mở bao gồm: list, model và
form, từ đó bạn có thể phát triển các chức năng mở rộng bằng ngôn ngữ mở: PHP, Java script... Mọi
mẫu in chứng từ và báo cáo đều được thiết kế và định nghĩa dưới dạng XML. Chỉ cần được đào tạo
sơ qua hoặc xem mẫu sẵn có, bạn cũng có thể làm chủ được công nghệ RVX và tạo riêng cho mình
một ứng dụng cần thiết.
c)

Cộng đồng RVX

Bao gồm tất cả những người tham gia phát triển các giải pháp xung quanh lõi RVX (kể cả khách
hàng). 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. Cộng tác viên có thể trở thành đối
tác kinh doanh, phát triển và triển khai RVX bất cứ lúc nào, trên phương thức 2 bên cùng có lợi.
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d)
Tự do nguồn mở
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.

4.

Dịch vụ quản trị doanh nghiệp - RVX Cloud

Bạn đang băn khoăn về việc:
•
•
•
•
•
•

lựa chọn giải pháp phù hợp?
khẳng định sự đáp ứng?
dùng chung tài nguyên?
an toàn dữ liệu?
tìm vốn đầu tư cho ERP?
quyết định đầu tư cho ERP?

Sau 2 năm nghiên cứu và xây dựng, VIAMI Software đã đưa ra một mô hình hoạt động và kinh
doanh mới nhằm phục vụ khách hàng vừa và nhỏ một cách hiệu quả hơn, toàn diện hơn, đó là mô
hình RVX Cloud. Với hình thức này, mọi khách hàng dù nhỏ đến đâu cũng có cơ hội sử dụng
những tính năng mà trước kia họ chưa hề mơ tới vì chỉ có những khách hàng lớn, chi phí cao mới
có thể có được.
Quyết định lựa chọn
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.
An toàn dữ liệu
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.
Chuyên nghiệp
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.
Hiệu quả đầu tư
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Tùy thích sử dụng
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 dữ liệu về công ty.
Bạn có thể chuyển từ mua sang thuê.
Bạn có thể chuyển từ thuê sang mua.
Bạn có thể mở thêm ứng dụng khác.

Cam kết
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

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.

Giải pháp doanh nghiệp tổng thể

Một 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.
a)

Quản trị nội dung doanh nghiệp (ECM)

Các giải pháp Quản trị nội dung số của 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, giảm thiểu khoảng trống
thông tin.
b)

An ninh thông tin

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...
c)

Kết hợp giải pháp

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.
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V. Lịch sử phát triển công ty
Sáng lập viên, ông Lê Ngọc Quang, một công dân Việt Nam đã từng học tập, sống và làm việc tại
Rumani gần 30 năm.
Từ 1993, thành lập công ty “VIAMI Investment SRL”. Năm 1995, công ty “VIAMI Computers
SRL” khởi đầu các hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin, từ kinh doanh phần cứng và lắp ráp
máy tính đến xuất nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính. VIAMI Computers đã trở thành địa
chỉ quen thuộc trên thị trường ICT của Rumani.
“VIAMI Computers” (www.viami.ro) đã tích cực đầu tư vào lĩnh vực phần mềm và phát triển sản
phẩm quản trị doanh nghiệp mang tên “VIP” từ năm 1997 sau đó đến năm 2000 phát triển sản phẩm
mới mang tên “VIP 2000” và tiếp sau là VIP Pro, VIP Enterprise với trọng tâm quản trị kinh doanh
dành cho chủ doanh nghiệp.
Ngoài ra VIAMI Computers còn đưa ra thị trường Rumani một số sản phẩm phần mềm khác như:
•
•
•
•
•

e-Mall, eShop: cổng thông tin thương mại điện tử và e-marketing (www.smarket.ro).
Rotast: bàn phím gõ tiếng Rumani (www.rotast.ro).
EasyCom: e-commerce, e-business và e-marketing. EasyCom được kết hợp với VIP Pro như
một giải pháp tổng hợp cho doanh nghiệp như www.sonycenter.ro, www.kdyang. ro …
Website www.vietnam.ro để giới thiệu về Việt Nam cho người Rumani.
Một số ứng dụng đặc trưng khác cho khách hàng

Năm 2003, “VIAMI Software SRL” đã được thành lập như một cam kết với khách hàng về tính liên
tục và sẵn sàng phục vụ lâu dài. Sản phẩm “VIP Pro” khẳng định cho hướng đi của “VIAMI
Software” là phát triển phần mềm ERP dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đã nhanh chóng
chiếm lĩnh thị trường Rumani, (www.viamisoftware.ro).
“VIAMI Software” luôn đầu tư tiếp cận công nghệ mới nhất nhằm mang đến cho người dùng nhiều
giá trị và tiện ích nhất.
Với những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, ông Lê Ngọc Quang đã quyết tâm trở về phục vụ
đất nước bằng việc thành lập doanh nghiệp mang tên “Công ty Cổ phần Phần mềm VIAMI”
(VIAMI Software JSC) tại Việt Nam từ cuối năm 2004, (www.viamisoftware.com).
Là nhà phân phối của BitDefender tại Việt Nam, VIAMI Software đã gây tiếng vang mạnh mẽ trên
thị trường an toàn dữ liệu trên khắp mọi miền và đã trở thành địa chỉ quen thuộc đáng tin cậy của
người dùng Việt Nam. Với ý nguyện mang đến cho người dùng Việt Nam lợi ích cao nhất, VIAMI
Software đã trở thành đối tác chiến lược của “VNPT Magasecurity”.
VIAMI Software luôn coi an ninh an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu cho mọi hoạt động phục vụ
khách hàng của mình. Sản phẩm V-Secure được ra đời là một bước tiến mới nhằm đáp ứng các yêu
cầu khắt khe về hạ tầng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp và tổ chức.
Sứ mạng của VIAMI Software là đồng hành cùng khách hàng để đi đến thành công, cùng khách
hàng tháo gỡ những khó khăn và giải toả áp lực cạnh tranh. VIAMI Software coi việc liên minh,
hợp tác với tất cả các đối tác để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, trong đó liên minh với
khách hàng là liên minh lớn nhất và bền vững nhất. VIAMI Software luôn coi khách hàng là người
quyết định mọi thành công của chính mình và không có công nghệ hoặc sự tinh xảo nào có thể thay
thế được.
Phương châm của VIAMI Software là:
LỚN LÊN CÙNG THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG!

Trang 22

RVX Manager – VIAMI Software

VI. Những dấu ấn thành công
ROMANIA:
Sony Center: nhà phân phối của SONY lớn nhất Rumani, đã ứng dụng VIP Enterpise từ 2003 đến
nay để quản lý mọi việc nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, điều phối kho… cho một hệ thống bán lẻ gồm
8 cửa hàng rải rác trong thành phố và 2 cửa hàng ảo dùng EasyCom của VIAMI. Tất cả các điểm
hoạt động được nối với server Linux qua mạng internet. Đã có bài báo phỏng vấn về giải pháp này
trên tạp chí “Diễn đàn Kinh Tế” (Tribuna Economică).
Amadeus Group: là một công ty sở hữu một chuỗi gồm 13 cửa hàng và 1 cửa hàng ảo bán lẻ điện
máy, điện tử, vi tính…Công ty rất thoả mãn với giải pháp VIP Enterpise và đã có bài báo phỏng vấn
về giải pháp này.
GE Romania: Là chi nhánh của công ty siêu quốc gia Mỹ General Electric hoạt động có nhiều hiệu
quả trên đất nước Rumani. Sử dụng trong việc quản lý kinh doanh tại Rumani và thực hiện đa hệ
thống kế toán, xuất báo cáo theo chuẩn kế toán Mỹ.
Honda Romania: Bao gồm Honda Import, Honda Distribution và Honda Leasing, sử dụng rất tốt
chương trình và đặc biệt là bán trả góp, thuê tài chính (leasing) và kiểm soát kho hàng vùng tự do
miễn thuế (chế độ đặc biệt)…
United Motors: nhập khẩu và phân phối, bán lẻ xe máy và moto nước Yamaha, Piagio....
UNTRR: (National Union of Road Hauliers from Romania) kiểm soát những hoạt động của những
công ty vận tải đường bộ và sổ CRM của toàn bộ Rumani, và những hoạt động kinh tế khác.
Chris Exim: nhập khẩu, sửa chữa, bán buôn, bán lẻ điện máy, điện tử…. qua hệ thống 10 siêu thị và
cửa hàng online, quản lý tổng kho và nhiều kho lẻ cùng với những cửa hàng ngoại tỉnh thông qua
mạng internet...
Gelu Trading: phân phối những linh kiện đồ gỗ gia đình và đồ nội thất gồm nhiều kho hàng và
nhiều cửa hàng bán buôn và bán lẻ, hoạt động rất tốt qua mạng internet.
VIỆT NAM:
Huetronics: Công ty Cổ Phần Điện tử Huế có mô hình hoạt động điển hình của hàng chục nghìn
doanh nghiệp cổ phần hiện nay tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Huetronics trải trên nhiều
lĩnh vực, bộ máy quản lý và nhân viên đã kinh qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có khi ngấp nghé bờ
vực phá sản. Để tiếp tục hoạt động và đi lên, họ tìm đến ERP như một đòi hỏi tất yếu của việc quản
lý để phát triển. Đã có bài viết mô tả chi tiết trên tạp chí “Thế giới Vi tính”.
Trần Anh: Với công nghệ quản lý tiên tiến này, Công ty Máy tính Trần Anh từ một công ty bán lẻ
máy tính năng động, đã phát triển nhanh chóng trở thành Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh với
chuỗi cửa hàng điện máy mạnh và có uy tín tại Việt Nam. Công ty được tổ chức chặt chẽ, nhưng lại
đáp ứng được những phản ứng linh hoạt của thị trường. Đã có bài viết chi tiết trên tạp chí “Thế giới
Vi tính” và nhiều báo chí khác.
Chiến Hạnh: Chỉ sau 8 tháng ứng dụng RVX Manager, từ 1 cửa hàng bán “Apple” đã phát triển
thành chuỗi cửa hàng iOne hùng mạnh với những chính sách kinh doanh táo bạo. Đây là bước quan
trọng tạo đà cho công ty mở mang hơn nữa nhờ công nghệ quản lý tiên tiến của VIAMI.

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