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Giảm chi phí bảo trì
Tăng lợi nhuận công ty
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Giới thiệu Vietsoft

Tiền thân của Công ty TNHH phần mềm Nam Việt (Vietsoft Co.,
Ltd) là nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Bách khoa TP.HCM
thực hiện đề tài phát triển phần mềm quản lý ngành may mặc do
Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP. HCM đặt hàng trong
những năm 2000 – 2001.
Năm 2001, Vietsoft được thành lập nhằm hoàn thiện và thương
mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Đến nay, phần mềm này được trên
60 doanh nghiệp ngành may sử dụng để Quản lý hoạt động sản
xuất và kinh doanh.
Năm 2004, phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì (Ecomaint) được
giới thiệu ra thị trường. Phần mềm này hiện được nhiều doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp lớn ứng dụng để nâng cao hiệu quả
sử dụng thiết bị và cắt giảm chi phí bảo trì.
Năm 2008, Vietsoft trở thành nhà phân phối chính thức SAP
Business One của SAP - nhà cung ứng ERP hàng đầu thế giới. Với
kiến thức quản trị Doanh nghiệp vững vàng, kinh nghiệm phát
triển phần mềm lâu năm và sự tận tâm của toàn thể nhân viên,
khách hàng có thể tin tưởng về sự thành công của các dự án ERP,
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Năng lực

được giao cho Vietsoft thực hiện.

Sản phẩm

Nhiều khách hàng được Vietsoft thực
hiện dịch vụ tư vấn triển khai đều hài
lòng và đã sử dụng SAP Business One
để cải thiện việc quản lý sản xuất và
kinh doanh của mình.

Phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì đã
được nhiều DN Việt Nam và FDI sử dụng
phần mềm này để giảm thời gian ngừng
máy, giảm chi phí bảo trì và nâng cao
hiệu quả kinh doanh của mình.

Một trong những phần mềm
Quản lý tổng thể cho Doanh
nghiệp ngành may có số lượng
khách hàng nhiều nhất tại Việt
Nam.
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Khách hàng

Phần Mềm Bảo Trì CMMS
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Từ 2004 – Nay

Ông Lê Văn Đệ - Phó Ngành Cơ Điện Cty CP Nhựa
Tân Tiến: chia sẻ kinh nghiệm sau khi ứng dụng phần
mềm Vietsoft Ecomaint: ”Cty chúng tôi là một trong
những cty có chi phí bảo trì cao nhất, sau khi ứng
dụng phần mềm giúp chúng tôi khống chế được vật
tư tồn kho, giảm giá thành tồn kho rất nhiều, đồng
thời PM còn giúp kiểm soát và hoạch định được vật
tư dự phòng, tìm thông tin thiết bị nhanh chóng giúp
đánh giá được nguyên nhân hư hỏng dựa vào đó dự
trù vật tư thay thế, Anh nói các khách hàng đánh giá
rất cao khi chúng tôi ứng dụng phần mềm Ecomaint,
giao hàng đúng hẹn”
Anh Phạm Văn Phong – Kỹ Sư An Toàn, cty CP Kim
Khí Thăng Long: “Phần mềm Ecomaint của Vietsoft
đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong việc theo
dõi và thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa, kiểm
soát được phụ tùng thay thế và theo dõi tốt việc
kiểm định các thiết bị an toàn nghiêm ngặt”
Ông Nguyễn Minh Lâm - Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật,
Cty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood cho biết:
“Phần mềm Ecomaint giúp truy xuất lại dữ liệu
nhanh chóng, quản lý được lịch sử thiết bị và tính
được bài toán kinh tế cho bảo trì. Đây thực sự là một
tài sản quý giá của Doanh nghiệp nếu được triển khai
và vận hành đúng cách.”
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Chức năng

1

Dữ liệu khởi tạo
 Công việc

 Thông số GSTT

Vật tư phụ tùng
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Quản lý thiết bị
• Thông tin thiết bị

• Cấu trúc thiết bị

• Quy định bảo trì

•Lịch sử thiết bị

Quản lý sử dụng
 Yêu cầu bảo trì

 Thời gian chạy máy

 Thời gian ngừng máy

 Cửa số bảo trì

Quản lý bảo trì
 Phiếu bảo trì

 Lập kế hoạch

 Giám sát tình trạng

 Hiệu chuẩn – Kiểm định

Quản lý kho
 Quản lý kho

 Đề xuất mua VTPT

 Đơn hàng mua VTPT

 Tìm VTPT trong kho

Nhân sự bảo trì
 Thông tin nhân viên

 Kỹ năng, chuyên môn

 Thời gian làm việc

 Tai nạn lao động

Nhắc việc
 Công việc bảo trì

8

 Tồn kho

Gửi mail tự động
 Gửi cảnh báo tức thì
 Gửi báo cáo theo lịch
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Phát triển thêm
 Báo cáo theo mẫu yêu cầu
 Các chức năng theo yêu cầu
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Tại sao chọn Vietsoft Ecomaint

CMMS dẫn đầu tại Việt Nam

Vietsoft Ecomaint là phần mềm Quản Lý Bảo Trì đầu tiên tại Việt Nam được công ty phần mềm Vietsoft phối hợp với các
chuyên gia bảo trì ĐH Bách Khoa cùng ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM phát triển và ra mắt vào năm 2004.
Được sự cố vấn kỹ thuật của các Chuyên gia bảo trì và năng suất chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, Vietsoft Ecomaint giúp
vận hành hệ thống bảo trì theo tiêu chuẩn thế giới (World Class Maintenance), đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của các hệ
thống quản lý như: TPM, ISO 9000, ISO 55000…
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Kinh nghiệm Triển Khai & Tư Vấn
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Đáp ứng rất nhiều lĩnh vực

Với 17 năm phát triển và triển khai thành công cho hơn 70

Đối tượng khách hàng của Vietsoft Ecomaint rất đa dạng

khách hàng. Vietsoft Ecomaint đã không ngừng phát triển,

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau:

luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu cho các doanh nghiệp và giữ

Cơ Khí, Hóa chất, Mỹ phẩm , Dược phẩm, Bệnh viện,

vững vị trí đứng đầu của mình.

Linh kiện Ô tô, Thực phẩm – Nước giải khát, Bao bì –

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn và chuyên gia bảo trì hàng đầu

Nhựa, Thức ăn gia súc, Kho cảng…

Việt Nam, sẽ giúp cho các Doanh nghiệp có 1 giải pháp quản
lý bảo trì tiến tiến và hiện đại.

3 Khả năng tích hợp

5 Khả năng xử lý dữ liệu

Ecomaint còn kết nối với các thiết bị barcode, scada, PLC

Với cơ sở dữ liệu SQL server, Ecomaint có khả năng lưu

hoặc tích hợp với các hệ thống phần mềm khác như phần

trữ và xử lý lượng dữ liệu rất lớn với tốc độ nhanh.

mềm kế toán, ERP SAP, Oracle… để quản lý tổng thể doanh

Giao diện Window form thân thiện và quen thuộc với

nghiệp.

người dùng, hỗ trợ tối đa cho các thao tác nhập và truy

Là doanh nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực

xuất dữ liệu với tốc độ nhanh chóng.

phần mềm ERP, đối tác của SAP, Vietsoft sẽ tư vấn và giúp

Đó cũng là một lợi thế rất lớn so với các phần mềm

khách hàng chọn lựa những giải pháp tích hợp tốt nhất để

CMMS khác được thiết kế trên nền web vốn bị hạn chế

biến công tác bảo trì trở thành một phần trong hệ thống

nhiều về khả năng xử lý dữ liệu, yêu cầu chi phí đầu tư

quản trị doanh nghiệp.

phần cứng cao khi cần quản lý cơ sở dữ liệu lớn.
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