
Giải pháp Hệ thống hóa tiết kiệm
cho doanh nghiệp nhỏcho doanh nghiệp nhỏ



Cơ hội sử dụng ph ần mềm SAP cho doanh nghi ệp nhỏ

Sở hữu phần mềm SAP Business One ch ỉ từ USD 2,799
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USD 2,799



Hầu hết doanh nghi ệp nhỏ phấn ñấu cùng m ục ñích

Dễ dàng ñi theo lộ trình tăng trưởng lợi nhuận và phát triển
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Đó là cu ộc hành trình không ph ải không có tr ở ngại!

Doanh nghi ệp muốn…

Đáp ứng nhanh hơn nhu cầu thị trường

Tăng doanh thu và lợi nhuận

Có công nghệ và công cụ tốt hơn

Nhưng khó ñể…

Có thông tin khi cần

Đạt hiệu quả với quy trình rời rạc

Duy trì nhiều hệ thống cùng lúc
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Tập trung vào những việc quan trọng Không bị phân tâm bởi việc hàng ngày

“Thách thức chính là thời gian thực sự dành cho doanh nghiệp. Tôi phải dành 
phần lớn thời gian trong ngày ñể giải quyết những việc linh tinh thay vì lèo lái việc 
kinh doanh của mình.”

Chủ một doanh nghiệp nhỏ



Môi tr ường kinh doanh ngày nay ñòi hỏi một xu th ế mới

Công ty nh ỏ có Công ty nh ỏ muốn
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Thao tác thủ công

Nhiều phần mềm rời

Chức năng giới hạn

Khó kết hợp

Khó thay ñổi

Chi phí bảo trì

Thao tác tự ñộng

Duy nhất một hệ thống

Dữ liệu tức thời

Trực quan

Thích ứng với thay ñổi

Dễ bảo trì



SAP Business One starter package

Phù hợp nh ất
Với doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, doanh nghiệp ñang sử dụng quá 
nhiều bảng tính Excel, nghiệp vụ vượt quá phần mềm kế toán thông 
thường hoặc bị giới hạn bởi những phần mềm rời rạc.

Gói này bao g ồm những gì?
Đơn giản – trực quan, giá mềm, và triển khai nhanh sẽ làm giảm chi phí 
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Đơn giản – trực quan, giá mềm, và triển khai nhanh sẽ làm giảm chi phí 
ñầu tư 

Toàn bộ chức năng – bao gồm tài chính kế toán, bán hàng, CRM, kho, 
mua hàng và quản trị

Mobility – thông qua các gói ứng dụng tải về cho iPad, iPhone và Wifi 
của iPod Touch

Khái quát
40 phiên bản quốc gia ở 25 ngôn ngữ, khách hàng trên 90 quốc gia 

Phân phối thông qua 1,100 ñối tác trên toàn thế giới



Thiết kế theo cách làm vi ệc của bạn

Dữ liệu thống nh ất trong toàn công ty  
Tích hợp toàn bộ hoạt ñộng doanh nghiệp

Loại trừ trùng lặp và dư thừa dữ liệu

Các cảnh báo nhắc nhở tập trung vào việc quan trọng

Duy trì m ối quan h ệ khách hàng 
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Duy trì m ối quan h ệ khách hàng 
Kết hợp quản lý quan hệ khách hàng

Góc nhìn 3600 về khách hàng

Nhiều thông tin h ơn, quy ết ñịnh tốt hơn
Một nguồn dữ liệu duy nhất cho toàn công ty

Quản lý tập trung và báo cáo trực quan nâng cao hiệu quả sử dụng

Tích hợp công cụ báo cáo chuyên nghiệp SAP Crystal Reports



Đáp ứng nhu c ầu ñặc trưng của doanh nghi ệp

Cấu hình
Cung cấp ñầy ñủ tài liệu theo quy trình triển khai

Được triển khai bởi ñối tác ủy quyền của SAP

Phạm vi c ố ñịnh với cơ hội mở rộng không gi ới hạn
Tài chính kế toán cơ bản, bán hàng, CRM, mua hàng và quản lý kho
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Tài chính kế toán cơ bản, bán hàng, CRM, mua hàng và quản lý kho

Tối ña 5 users với  việc sử dụng trọn bộ SAP Business One ñơn giản

Khả năng tích h ợp & Ứng dụng mobile
Tích hợp Microsoft Office, Outlook 

SAP Business One dùng trên iPhone cho phép nhập liệu từ ñiện 
thoại di ñộng



Triển khai nhanh, không làm gián ñoạn kinh doanh

Triển khai nhanh
Phương pháp triển khai SAP cho phép khách hàng có thể go-live hệ 
thống trong 3-10 ngày
� Loại bỏ những sự cố quá thời gian hoặc ngân sách

� Hỗ trợ các tích hợp và di chuyển dữ liệu ñơn giản

Hạn ch ế gián ñoạn kinh doanh
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Hạn ch ế gián ñoạn kinh doanh
SAP cung cấp công cụ hỗ trợ từ xa giúp doanh nghiệp nhận ñược sự 
hỗ trợ kịp thời và tốt nhất 

Thiết kế trực quan của phần mềm giúp giảm thời gian & chi phí ñào 
tạo nhân viên



Cơ hội ti ếp cận SAP Crystal Reports và công c ụ xây dựng 
dashboard

Thiết kế, ch ỉnh sửa và ch ạy báo cáo

Tích hợp toàn diện, Crystal Report 
cung cấp những báo cáo sinh ñộng và 
tức thời về thông tin doanh nghiệp

SAP Crystal Dashboard Design cho 
phép người sử dụng tự tạo những 
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phép người sử dụng tự tạo những 
biểu ñồ phân tích theo ý mình



SAP Business One starter package trên mobile

Bạn tự khám phá các thông tin chính của doanh nghiệp qua SAP Crystal Report

Bạn có thể thêm các báo cáo của chính mình lên ứng dụng mobile, dễ dàng chia sẻ 
qua email.
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So sánh Starter package vs. full SAP Business One

Một khách hàng Starter Package Khách hàng SAP Business One
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Hài lòng với những chức năng trong gói 
Starter package

Không nhiều hơn 5 người sử dụng

Cho ngành bán sỉ, bán lẻ giá trị cao và 
dịch vụ 

Quy trình chuẩn, nhẹ nhàng, không hiệu 
chỉnh hoặc mở rộng trong gói SAP 
Business One starter package

Cần có sự liên kết giữa kế toán, hậu cần, 
sản xuất và các nghiệp vụ khác

Số người sử dụng không giới hạn

Dùng cho ngành bán sỉ, bán lẻ, dịch vụ 
hoặc bất kỳ ngành nào khác

Quy trình có thể phức tạp hơn ñồng thời 
có hiệu chỉnh, phát triển add-on hoặc 
partner add-on

Có thể là thành viên của tập ñoàn lớn



Starter package vs. full SAP Business One

Số người sử dụng 
tối ña

Five * Unlimited

Chức năng

Limited functional scope of SAP Business One 
including functionality for basic accounting and finance, 
sales and customer relationship management, 
purchasing and supplier relationship management, 
inventory and distribution, reporting, and administration

Full functional scope including: Approval procedures, cost 
accounting, budget management, fixed assets, pick and pack, 
material requirements planning, SAP Business One Software 
Development Kit, subsidiary integration
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Thời gian tri ển khai
Depending on the scope of the project, 3 to10 days, 
including basic data import from legacy software and 
basic configuration

2 to 8 weeks

Phiên b ản 8.81 release, patch 05, May 2011; available to all SAP 
Business One partners

8.81 release April 2011, available to all SAP Business One 
partners

Tiện ích
Available for all countries and languages supported by 
SA P Business One, with prepackaged, fixed-scope
implementation provided for specific Countries

Available in 40 countries and 20 languages

Ngành ngh ề

Focused on wholesale distribution, high-value-item 
retail, and light professional services industries

Focused on automotive; chemicals; consumer products; 
engineering, construction, and operations; healthcare; higher 
education and research; high-tech; industrial machinery and 
components; media; mill products; professional services; 
retail; and wholesale  distribution industries

Mạng ñối tác All channel partners; however, some are more active 
with this offering

More than 1,150 channel  partners; providing more than 550 
add-on solutions, many industry specific

Hỗ trợ khách hàng SA P partners certified to deliver support SA P partners certified to deliver support



3 bước ñể nâng c ấp thành full SAP Business One

Bước  1

Gọi ñối tác SAP ñể ñặt 
hàng gói nâng cấp

Nâng cấp license hiện tại 
lên license mới 

Bước 2

Nhập license key mới 
ñể mở rộng các ứng 
dụng và tiện ích cho 
end-user 

Bước 3

Tiếp tục phát triển công 
ty 

Triển khai giải pháp 
chuyên ngành
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lên license mới 

Mua thêm license & 
database (nếu cần)

Nâng cấp phần cứng 
(nếu cần)

end-user 
Cập nhật license server 
mới

Bắt ñầu sử dụng các tính 
năng mới

chuyên ngành

Tích hợp mạng lưới ñối 
tác



Bảo vệ thành qu ả ñầu tư bằng hợp ñồng bảo trì

Một hệ thống quản lý doanh nghiệp tự ñộng vận hành thì giá trị mang lại còn cao 
hơn chi phí bỏ ra mua và triển khai gói phần mềm. Giải pháp trọn gói bao gồm:

Tính năng mới cho 
nhu cầu mới

Cập nhật công 
nghệ mới nhất
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Đáp ứng những 
thay ñổi về pháp lý

Hỗ trợ giải quyết 
sự cố

Bảo vệ thành

quả ñầu tư



Được cung c ấp bởi ñối tác nhi ều kinh nghi ệm

820 nhà phân phối lẻ 300+ giải pháp mở 
rộng của ñối tác SAP
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Award winning 
PartnerEdge Channel 
Program

Dedicated partner 
enablement tools and 
programs



Thông tin tham kh ảo

SAP Public Web
http://www.sap.com/sme

SAP Business One Customer Portal (log-on 
required)
https://service.sap.com/smb/sbocustomer

Documentation on SAP Help Portal
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Documentation on SAP Help Portal
http://help.sap.com (SAP Business One)

User Groups
http://www.scn.sap.com (SAP Community Network)
http://www.asug.com
http://www.sap.com/communities/usergroups.epx



No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any 
purpose without the express permission of SAP AG. The information contained 
herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of 
Microsoft Corporation. 

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, 
System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, 
zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 
Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, 
POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, 
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SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects 
Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as 
well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG 
in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal 
Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business 
Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos 
are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. 
Business Objects is an 
SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other 
Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos 
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POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, 
BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, 
Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, 
Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM 
Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or 
registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or 
other countries.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and 
MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, 
World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. 

Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos 
are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP 
company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their 
respective companies. Data contained in this document serves informational 
purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document 
may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without 
the express prior written permission of SAP AG.



Cảm ơn sự quan tâm của các bạn

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất:

Vietsoft Co., Ltd
_______________________________________________
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: (+848) - 38110770 - 38119007
Fax: (+848) 38112750
Email: sales@vietsoft.com.vn


