Vietsoft Co, Ltd.
Tel : (+848) 38 110 770

91 Nguyen Trong Loi,

Fax

Ward 4, Tan Binh Dist,
HCMC,Vietnam

: (+848) 38 112 750

Email sales@vietsoft.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
NGÀNH DỆT MAY - GIÀY DÉP
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1. LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM:

-

Là một hệ thống thông tin hoàn chỉnh kết nối toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh
nghiệp theo mô hình Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp (MRP II và ERP), phần
mềm giúp cho thông tin giữa các bộ phận được thông suốt, sản xuất không bị ngừng hay
không kịp tiến độ do lưu chuyển thông tin giữa các bộ phận không kịp thời.

-

Là một hệ thống bao gồm hầu hết các công cụ quản lý như Lập Quy trình công nghệ, Sơ
đồ nhánh cây, Lập kế hoạch may, Lập kế hoạch cắt, Kiểm soát may, Kiểm soát cắt,
Hoạch định vật tư, Kiểm soát tồn kho, Quản lý nhân sự, Chấm công Quản lý thiết bị và
bảo trì, Quản lý chất lượng, Tính lương v.v...việc ứng dụng phần mềm sẽ hỗ trợ đáng kể
cho việc cải thiện tổ chức quản lý sản xuất.

-

Giảm thời gian ngừng sản xuất, giảm chi phí và thời gian chuẩn bị sản xuất, nâng cao
chất lượng sản phẩm, tăng năng suất gián tiếp và trực tiếp, giúp sản xuất các đơn hàng
nhỏ với chi phí thấp là những ưu thế lớn nhất của phần mềm này.

-

Trên thế giới, 99% doanh nghiệp cho rằng ứng dụng những hệ thống thông tin dạng MRP
II và ERP đem lại những hiệu quả to lớn trong kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp.

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM:

-

Phần mềm có thể dùng trên máy đơn, mạng work group hoặc mạng Client- Server;

-

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server;

-

Phần mềm lập trình: Visual Basic và Microsoft Access 2000;

-

Chạy trên môi trường Windows 2000;

-

Có phần trợ giúp online và tài liệu hướng dẫn kèm theo.

-

Có thể sử dụng phần mềm Quản lý sản xuất ngành may như một hệ thống thông tin
hoàn chỉnh hay có thể sử dụng từng phần như những phần mềm đơn lẻ.

-

Trong trường hợp sử dụng những phần mềm đơn lẻ thì khi có yêu cầu, phần mềm có thể
được mở rộng, nâng cấp thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh mà không gặp khó
khăn.

1

Những module chính bao gồm:

1

Quản lý nhân sự

Quản lý toàn bộ tình hình nhân sự
Lập các báo biểu cho cơ quan Nhà nước
Quản lý quá trình đóng bảo hiểm

2

Chấm công

Tích hợp dữ liệu với máy chấm công
Lập bảng công theo quy định tăng ca của Nhà nước
Chế độ nhiều ca

3

Tính lương

Tính lương sản phẩm
Tính lương thời gian
Phương pháp tính thưởng linh hoạt

4

Chuẩn bị sản xuất

Quản lý quy trình công nghệ; Cân đối chuyền và Bố
trí chuyền

5

Kiểm soát sản xuất

Kiểm soát tiến độ sản xuất trên tất cả các công
đoạn;
Cập nhật tiến độ lên website cho khách hàng
theo dõi;
Kiểm soát chuyền bằng hệ thống kiểm soát dùng mã
vạch hay chip thông minh.

6

Hoạch định vật tư dùng
cho loại hình FOB

Dùng cho việc tính toán nhu cầu nguyên phụ liệu để
đặt mua hàng tránh thiếu hay không đồng bộ
nguyên phụ liệu

7

Hoạch định vật tư dùng
cho lọai hình CMT

Cân đối vật tư và thanh lý vật tư với khách hàng;
Lệnh cấp phát vật tư
Dùng cho loại hình gia công và loại hình kinh doanh
FOB

8

Quản lý kho

Quản lý xuất nhập và tồn kho;
Liên kết dữ liệu với module Hoạch định vật tư nhằm
theo dõi tiến độ cung cấp vật tư và tận dụng hàng
tồn kho
Quản lý vật tư trên từng vị trí trong kho

Trân trọng kính chào.
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