Taêng lôïi nhuaän, naâng taàm quaûn lyù cho doanh nghieäp vöøa vaø nhoû

GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT PHẦN
MỀMSAP BUSINESS ONE

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả - hoàn toàn

Làm sao để quản lý và kiểm soát các chính

không phải là điều dễ dàng, đặc biệt

sách bán hàng và phân tích doanh số trong quá

trong môi trường cạnh tranh ngày càng khắc

trình kinh doanh?

nghiệt hiện nay.Doanh nghiệp càng lớn, áp

Làm sao kiểm soát tình hình tồn kho và lên kế

lực cạnh tranh và áp lực quản lý cũng càng

hoạch cung ứng nguyên vật liệu kịpthời?

cao. Những quy trình quản trị rời rạc, hệ

Làm sao lên kế hoạch mua hàng phục vụ sản

thống thông tin phức tạp, nhiều khi không

xuất?

theo kịp với những thay đổi từng giờ của thực

Làm sao tính giá thành chính xác, so sánh giá

tế là những trở ngại lớn đối với các doanh

thành thực tế và giá thành kế hoạch đểphân

nghiệp trong cuộc chạy đua nâng cao chất

tích hiệu quả trong sản xuất cũng như tính lãi lỗ

lượng, giảm giá thành sản phẩm - dịch vụ, đáp

cho một đơn hàng?

ứng yêu cầu ngày càng cao của khách

Làm sao theo dõi và kiểm soát kịp thời tình

hàng…

hình tài chính, ngân sách, chi phí và côngnợ?
Làm sao để nắm bắt và kiểm soát kịp thời tình
hình hoạt động của toàn công ty cũng như các
chi nhánh tại bất kỳ thời điểm nào và bất cứ
nơi đâu?
Làm sao nhà quản trị có thể nắm bắt nhanh
tình hình biến động trong các hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình để có những quyết
định kịp thời?

Những câu hỏi được đặt ra là một bài toán khá nhức đầu cho các nhà
quản trị doanh nghiệp.Làm sao để kiểm soát được năng lực sản xuất
và năng lực tài chính của mình?

GIẢI PHÁP ERP CỦA SAP - TẬP ĐOÀN CNTT
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Thị trường cạnh tranh gay gắt và nhu cầu

SAP®Business One là một ứng dụng tích hợp, giá cả phải

của khách hàng thay đổi liên tục đã tạo

chăng, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của doanh

nên nhiều thách thức mà các doanh

nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Nó cung cấp một cái nhìn

nghiệp hiện nay đang phải đối mặt.

đúng đắn và thống nhất toàn bộ hoạt động của doanh

Phương thức kinh doanh truyền thống

nghiệp từ tài chính kế toán đến mua hàng, sản xuất,

không thể đáp ứng nhu cầu thông tin

bán hàng, quản lý tồn kho, MRP, CRM… Đơn giản nhưng

chính xác, kịp thời cho doanh nghiệp để
thích ứng nhanh với thị trường.Trên
thực tế,nhiều doanh nghiệp duy trì hệ
thống quản lý chồng chéo, tốn nhiều chi

mạnh mẽ, SAP Business One sẽ cung cấp cho người
dùng thông tin mới nhất để có thể đưa ra các quyết
định chính xác nhất.

phí.Đó làlý do tại saorất nhiều nhà lãnh

Một giải pháp toàn diện cho quản lý doanh nghiệp

đạo

SAP ® Business One hỗ trợ cho các chức năng quan

doanh

nghiệp

hiện

nayđang

chuyểnlên cấp độ mới về quản lý hoạt
động và thông tindoanh nghiệp bằng
cách ứng dụngSAP®Business One.

trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không
ngừng phát triển lợi nhuận . Và bạn có thể dễ dàng
thích ứng với các ứng dụng để đáp ứng với những yêu
cầu mới của doanh nghiệp. Người dùng có quyền làm
một số thay đổi quan trọng cho chính họ, và hệ thống
có thể dễ dàng thích ứng các chức năng mới khi cần
thiết.

Truycập thông tin chính xác và kịp thời

Không có SAP® Business One

Những hệ thống kiểu cũ lưu trữ dữ

Có thể truy cập thông tin doanh nghiệp một cách
nhanh chóng, đầy đủ và chính xác từ máy tính với:
• Giao diện thân thiện cho phép người dùng có
được đáp án nhanh chóng, giúp làm việc chủ động
và hiệu quả hơn.
• Tính năng Drag&Relate™ độc đáo giúp thể hiện
thông tin giao dịch dưới dạng dễ hiểu và tính năng
“drill down “ sẽ giúp cho người dùng xoáy sâu tận
gốc thông tin để trả lời các thắc mắc và thực hiện
các phân tích “what-if”.
• Tích hợp xuyên suốt với sản phẩm Microsoft
Office như Word, Excel, and Outlook

liệu của bạn thành những hòn đảo

Các nhà quản trị được thông báo kịp thời, vì thế
họ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng

thông tin không liên kết và tích hợp

Tự động giúp người dùng luôn nhận diện được các

được.Việc duy trì nhiều hòn đảo

vấn đề cần giải quyết với:

thông tin như vậy rất tốn kém mà

• Cảnh báo quy trình làm việc để điều khiển và đưa
ra hành động cho các sự kiện đặc biệt của DN.
• Quản lý trường hợp ngoại lệ : tự động phát hiện,
ghi chép và báo cáo các trường hợp ngoại lệ

bạn vẫn không có được đầy đủ
thông tin cần thiết cho việc vận
hành doanh nghiệp.

Linh hoạt, dễ điều chỉnh để đáp ứng với nhu cầu
hiện tại và trong tương lai cho doanh nghiệp
“SAP Business One allows us to make
business decisions much more
efficiently and lets us drive the
company toward the goals we want to
reach.”
GeorgeChampane,President,
VarietyFoods

Công cụ mạnh mẽ giúp điều chỉnh ứng dụng để đáp
ứng với những thay đổi về nhu cầu của doanh
nghiệp. Chẳng hạn:
• Người dùng có thể xác định các mối quan tâm
cho từng lĩnh vực, dữ liệu, chính sách, truy vấn và
các báo cáo mà không cần nhờ đến các nhân viên
IT.
• Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức trên tất cả các
lĩnh vực có liên quan, khiến bạn có thể điều chỉnh
phần mềm tương tích với cách bạn vận hành
doanh nghiệp.

Giá cả phải chăng, dễ dàng triển khai
Thời gian triển khai nhanh đảm bảo rằng bạn
nhanh chóng nhận ra lợi ích đầy đủ của SAP
Business One thông qua các tính năng như:
•Giao diện thân thiện với môi trường Microsoft
Windows giúp giảm đáng kể thời gian đào tạo
• Kiến trúc một server đơn giản để vận hành
phần mềm cho toàn doanh nghiệp
VớiSAPBusinessOne

SAPBusiness Onecung cấpmột bức
tranhtổng thể thống nhất, đầy đủ
tất cả các hoạt động quan trọng
nhất của doanh nghiệp từ tài chính
kế toán, sản xuất mua hàng, bán
hàng, kho, CRM…

“SAP Business One was able to
integrate every single part of our
business under one roof, so that sales
and distribution and customer service
and manufacturing all work in unison.”

• Chức năng quản lý hệ thống đơn giản hóa giúp
kiểm soát quá trình vận hành và bảo trì với chi phí
thấp.
• Mang lại lợi nhuận nhanh chóng, do giảm thời
gian và chi phí điều chỉnh, bảo trì phần mềm cũng
như nâng cấp phiên bản.
Tăng cường quản lý
Giải pháp SAP không chỉ đơn thuần là phần cứng
và phần mềm mà SAP đưa ra mô hình “vận hành
tốt nhất” để giúp doanh nghiệp của bạn đạt được
mục tiêu trong hiện tại và cả trong tương lai.
• Giúp truy cập nhanh cácthông tinquan trọng trong
kinh doanh một cách chính xác và nhanh chóng,
• Giao quyền cho người dùng tại doanh nghiệp
• Mọi hoạt động của doanh nghiệp trở nên trong suốt
và rõ ràng.

Rolando Cohen,CFO, Yak Pak

Để biết thêm thông tin về sự mạnh mẽ và đơn giản
của hệ thống SAP Business One, cũng như dịch vụ
của Công ty phần mềm Vietsoft, partner của SAP
tại Việt Nam, vui lòng truy cập vào trang web:
…………………..http://vietsoft.com.vn/?module=pro
duct&id=1

Một

hệ

thống

Hệ thống SAP Business One là một hệ thống liên kết liên tục và

duynhất cho các thống nhất cho toàn bộ các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp như:
nhu cầu quản trị Tài chính; Bán hàng; Quản lý quan hệ khách hàng; Mua hàng; Kho thiết yếu của một Vận; và điều hành. Một hệ thống duy nhất nên tránh được các lỗi về
doanh nghiệp

dư thừa dữ liệu hoặc không thống nhất trong xử lý.

Tập hợp các chức

Doanh nghiệp của bạn có thể dựa vào các chức năng của SAP

năng

giúp

thắt

chặt

bạn Business One để nhanh chóng kiểm soát và truy nhập đến hầu hết
mối các dự liệu khách hàng như doanh số với khách hàng, các hợp đồng

quan hệ với khách với khách hàng, các dữ liệu về quá trình giao dịch với khách hàng…
qua đó doanh nghiệp của bạn có thể đáp ứng các nhu cầu của
hàng

khách hàng nhanh hơn các đối thủ.
Truy nhập thông

Khi SAP Business One lưu trữ tất cả các thông tin trong một hệ

tin cần thiết trợ

thốngvà các thông tinnày có thể được nhanh chóng khai thác qua
rất nhiều các công cụ như công cụ báo cáo,công cụ khai thác dữ

giúp quá trình ra
quyết định được
nhanh chóng

liệu dạng kéo thả (Drag & Release), công cụ khai thác dữliệu drilldown giúp cho bạn có cái nhìn chuyên sâu và toàn cảnh về các
hoạt động của doanh nghiệp. Các thông tin này sẽ giúp bạn có
thể ra những quyết định nhanh chóng

Một ứng dụng được

Được thiết kế đáp ứng với sự vận động và phát triển của doanh

thiết kế dành cho

nghiệp, SAPBusiness One là một hệ thống hiệu quả và đơn giản

các

trong cài đặt, sử dụng và duy trì. Hơn 77% Khách hàng của SAP là

doanhnghiệp

nhỏ và vừa

doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sự tích lũy kinh

Với SAP Business One, SAP mang lại cho doanh nghiệp của

nghiệm

củahàng

bạnnhững kinh nghiệmquý giá đã được tích lũy trong hàng thập
kỷ của các công ty hàng đầu thế giới. Với các kinh nghiệm thực
tiễn này doanh nghiệp của bạn có thể thu được những kết quả
kinh doanh khả quan hơn khi ứng dụng SAP Business One

Khả năng thích ứng

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, SAP Business One có thể

với sự phát triển
của doanh nghiệp

được cấu hình lại một cách linh hoạt nhằm đáp ứng các nhu cầu
mới phát sinh và giải quyết các yêu cầu mới của doanh nghiệp
bạn hết sức nhanh chóng và tiết kiệm

Đáp ứng rất nhiều

SAPBusiness One triển khai trên 25 lĩnh vực công nghiệp và

lĩnh vực

được xây dựng bằng cách kết hợp các thành phần lõi cơ bản cần

thập kỷ

thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Ngoài ra SAP Business One
có khả năng bổ sung, mở rộng các chức năng đặc thù cho doanh
nghiệp của bạn.
Hỗ trợ bởi các đối
tác địa phương

Là sản phẩm của
tập đoàn SAP

SAPBusiness One được triển khai trên 80 quốc gia trên toàn
thế giới và được hỗ trợ bởi các đối tác của SAP.Các đối tác của
SAP là những chuyên gia được SAP đào tạo và hơn nữa họ có
những hiểu biết rất rõ vềnhững đặc thù của doanh nghiệp cũng
như của địa phương mà doanh nghiệp bạn hoạt
động.

SAP Business One là sản phẩm được phát triển và cung cấp bởi
Tập đoàn SAP, nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp
hàng đầu thế giới.

Hệ thống được

SAPBusiness One được tin tưởng và sử dụng bởi hơn 12

hàng chục nghìn

người dùng và 80 nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới.

doanh

nghiệp

trên khắp thế
giớitin tưởng sử
dụng

triệu

SAP®BusinessOneProductCoverage
ReportingandDataNavigationFunctions
GeneralTechnologies(Drag&Relate™;Alerts;UserInterfaceCustomization...)
Financials
–Chart of accounts
– Accounts
segments
– Journal entry
– Journal voucher
– Recurrent
transaction
– Multicurrency
exchange rate
– Financial reports
– Budget cost
centers
– Sales tax
– Multiple periods
– Deposit
– Checks
– Credits
– Receipt
– Deferred
payment

Sales
– Quotation
– Order
– Drop ship
– Invoice
– Delivery
– Return
– Multicurrency
price lists
– Client
management
– Gross profit
calculation
– Contact
management
– Opportunities
and pipeline
management
– Outlook
integration

Service
– Service contract
management
– Service planning
– Customer
tracrosacking s
interactions
– Knowledge
database
– Service call
management

Purchase
– Purchase
order
– Purchase
delivery
– Purchase
return
– Purchase
invoice
– Purchase
credit note
– Landed cost

Inventory
– Items
management
– Item query
– Price list
– Receipt to stock
– Release from
stock
– Stock
transactions
– Warehouse
transfer
– Serial numbers
– Batches
management
– Pick and pack
– Kitting

Manufacturing
– Bill of materials
– Production orders
– Forecasting
– MRP wizard
– Recommendation
report

SoftwareDevelopmentKit
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