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ERP ABSOFTVN là giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp. Hệ thống có nhiều 

tính năng ưu việt giúp doanh nghiệp có thể quản lý hàng triệu khách hàng, quản lý cơ 

hội kinh doanh, nghiệp vụ doanh nghiệp, lịch làm việc, nhiệm vụ của nhân viên kinh 

doanh, tài chính doanh nghiệp, nhân sự, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và rất rất 

nhiều những thứ khác trong công ty một cách dễ dàng, chính xác. 

Ngoài ra ERP ABSOFTVN còn là chiến lược kinh doanh để nâng cao lợi nhuận, doanh 

thu và sự hài lòng của khách hàng, nó bao gồm phần mềm, các dịch vụ và một phương 

thức kinh doanh mới nhằm tăng lợi nhuận, doanh thu, đồng thời làm hài lòng khách 

hàng hơn để giữ chân khách hàng lâu hơn. Bằng cách trợ giúp các doanh nghiệp có 

quy mô khác nhau xác định được các khách hàng thực sự, nhanh chóng có được khách 

hàng phù hợp và duy trì mối quan hệ với họ lâu dài hơn. 

2. Lợi ích của ERP 

2.1 : Khách hàng 

Thúc đẩy mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và doanh nghiệp, giúp khách hàng hiểu 

được rõ hơn, được phục vụ chu đáo hơn. Nhờ có ERP ABSoft khách hàng cảm thấy rất 

được quan tâm từ những điều rất nhỏ: sở thích, nhu cầu, ngày sinh nhật, ngày lễ… 

2.2 : Doanh nghiệp 

Giúp doanh nghiệp lắng nghe khách hàng của mình nhiều hơn, dễ dàng quản lý tình hình 

kinh doanh và phát triển của mình trong quá khứ, hiện tại và cũng như trong tương lai. 

Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu một cách nhanh chóng, dễ dàng và 

ít chi phí nhất, đồng thời còn là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung nguồn tài 

nguyên của mình, cũng như quản lý nhân viên một cách hiệu quả. 

2.3 : Nhà quản lý 

Cung cấp cho nhà quản lý nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp nhà quản lý nhanh chóng 

thống kê, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện 

tiện và tương lai. Phát hiện những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp để đưa ra 

có thế kịp thời đưa ra những giải pháp thích hợp cho những vấn đề đó. Đồng thời ERP 

ABSoft còn cho phép người quản lý đánh giá được tình hình và hiệu quả làm việc của 

từng nhân viên cấp dưới. 

2.4 : Nhân viên 

Quản lý hiệu quả thời gian công việc của mình nắm rõ được thông tin chi tiết về khách 

hàng của mình để đưa ra phương thức hỗ trợ nhanh chóng, hợp lý, tạo uy tín đối với 

khách hàng, giữ chân khách hàng lâu hơn. 
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3.Quy trình quản lý hoạt động ERP ABSoft 

Mô hình ERP khép kín này phân chia mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng: 

 

Hình 1. Quy trình hoạt động doanh nghiệp 

 

4. Thực trạng doanh nghiệp hiện nay 

Công cụ làm việc hiện tại chưa hiệu quả 

Đa số đang sử dụng các công cụ làm việc: Excel, Word, Email, Điện thoại… 

Các phần mềm quản lý riêng lẻ cho từng bộ phận 

Các hạn chế khó khăn trong công việc hiện tại 

 

 Dữ liệu khách hàng đang lưu trữ không tập chung. Dễ mất, khó tổng hợp, tìm kiếm 

thông tin 

 Sự trao đổi thông tin, và bảo mật thông tin giữa các nhân viên và giữa các bộ phận rất 

hạn chế 
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 Mất rất nhiều thời gian để tổng hợp báo cáo, số liệu báo cáo cũng chỉ đạt được chính 

xác tương đối. Thường các trưởng phòng hoặc giám đốc kinh doanh phải có trợ lý để 

làm việc này 

 Do việc thiếu thông tin kết nối tức thời giữa các bộ phận nên vòng quay công việc giải 

quyết chậm 

 Tốn nhiều thời gian cho các cuộc họp để giải quyết các vấn đề sai sót, hoặc sự cố do 

thiếu thông tin 

 Không lưu trữ được quá trình nghiệp vụ với khách hàng một cách liên tục. Ví dụ: Lịch 

sử quá trình đặt hàng, quá trình trao đổi … của cả khoảng thời gian dài 1 năm ,2 năm 

 Hệ thống báo biểu ( Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng …) không đồng nhất và phải nhập 

lại thông tin nhiều lần, có thể dẫn đến sai sót do kế thừa từ các mẫu báo biểu cũ và không 

sửa lại hết thông tin 

 Không có đầy đủ thông tin cần thiết và nhanh chóng để giải quyết công việc 

- Sự lãng phí và không hiệu quả 

 Không hiệu quả trong xử lý các nghiệp vụ kinh doanh, do không có thông tin đầy đủ để 

giải quyết, việc đưa ra quyết định xử lý các nghiệp vụ không được chính xác 

 Lãng phí quá nhiều thời gian vào báo cáo, phân tích. 

 Khi gặp các vấn đề trong công việc khó phân tích tìm ra nguyên nhân 

 Thông tin không đầy đủ và tức thời để giải quyết công việc 

 Lãng phí công sức và nhân sự vào những việc thủ công 

II. Giải pháp tính năng phần mềm ERP ABSoft Việt Nam 

1. Bộ phận kinh doanh 

 Quản lý hồ sơ khách hàng 

 Quản lý giao tiếp bán hàng, đánh giá khách hàng tiềm năng 

 Quản lý báo giá 

 Quản lý đơn hàng, hợp đồng 

 Quản lý đề nghị xuất hàng 

 Quản lý đề nghị thanh toán 

 Theo dõi tồn kho hàng bán 

 Theo dõi công nợ khách hàng 

 Giao tiếp thông tin với bộ phận kỹ thuật dịch vụ 

 Giao tiếp thông tin với bộ phận kế toán 

 Phân tích tổng hợp hoạt động của bộ phận kinh doanh 

2. Bộ phận kỹ thuật dịch vụ 

http://absoftvn.com/
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 Quản lý dự án 

 Quản lý phân tích, thiết kế 

 Quản lý bóc tách vật tư 

 Quản lý yêu cầu mua vật tư 

 Quản lý nhân sự thi công 

 Lập kế hoạch dự án 

 Theo dõi kế hoạch thực hiện dự án 

 Phân tích tình hình thực hiện dự án 

 Theo dõi tổng quan thực hiện các dự án 

 Phân tích tình nhình nhân công thực hiện dự án 

 Phân tích tồn kho vật tư 

 Quản lý vật tư, máy móc công trình 

 Giao tiếp thông tin giữa bộ phận kỹ thuật dịch vụ và bộ phận kế toán 

 Giao tiếp thông tin giữa bộ phận kỹ thuật dịch vụ và bộ phận vật tư 

3. Bộ phận mua hàng 

 Quản lý hồ sơ nhà cung cấp 

 Tổng hợp thực hiện yêu cầu mua vật tư 

 Quản lý báo giá vật tư nhà cung cấp 

 Quản lý đơn đặt hàng, hợp đồng mua vật tư 

 Quản lý đề nghị nhập hàng tư nhà cung cấp 

 Quản lý đề nghị thanh toán 

 Quản lý đánh giá nhà cung cấp 

 Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp 

 Phân tích theo dõi thực hiện yêu cầu mua vât tư 

 Phân tích theo dõi tiến độ nhập hàng 

 Giao tiếp thông tin giữa bộ phận vật tư và bộ phận kế toán 

4. Bộ phận kế toán 

 Thực hiện nhập hàng 

 Thực hiện xuất hàng 

 Thực hiện thu tiền 
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 Thực hiện chi tiền 

 Theo dõi tiến độ nhập hàng 

 Theo dõi tiến độ xuất hàng 

 Theo dõi công nợ phải thu khách hàng 

 Theo dõi công nợ phải trả khách hàng 

 Theo dõi tồn kho 

 Bảng cân đối tài khoản kế toán 

 Bảng báo cáo kế quả kinh doanh 

 Bảng cân đối tài sản 

 Giao tiếp thông tin giữa bộ phận kế toán và bộ phận hành chính – nhân sự 

5. Bộ phận hành chính nhân sự 

 Quản lý hồ sơ nhân sự 

 Quản lý đào tạo nhân sự 

 Quản lý tuyển dụng nhân sự 

 Quản lý bảo hiểm nhân sự 

 Quản lý tính lương 

 Quản lý trang thiết bị văn phòng 

 Quản lý công văn đến, công văn đi 

 Quản lý cấp phát văn phòng phẩm 

III. Chính sách bảo hành, bảo trì 

1. Bảo hành 

Kết thúc chuyển giao, nghiệm thu và chuyển sang giai đoạn điều khiển doanh nghiệp 

bằng phần mềm, về cơ bản nhân viên của Quý công ty đã nắm được cách vận hành hệ 

thống. Tuy nhiên, có nhiều lúc họ vẫn cần sự trợ giúp của chuyên viên tư vấn của ABSoft 

Việt Nam về vấn đề nghiệp vụ. Với lý do đó, Công ty ABSoft Việt Nam cung cấp cho 

khách hàng một dịch vụ hỗ trợ hậu mãi gọi là dịch vụ bảo hành. Đây là việc cung cấp 

các dịch vụ tư vấn giúp công ty ngày càng hoàn thiện hơn, hệ thống thông tin trong 

công ty thông suốt. 

Chúng tôi cam kết bảo hành dịch vụ này trong thời gian 01 năm kể từ khi Quý công ty 

nghiệm thu chương trình. 
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Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh các nhu cầu cung cấp dịch vụ, công ty 

ABSoft Việt Nam trước hết sẽ đáp ứng bằng phương pháp tư vấn từ xa. Trường hợp có 

sự cố phát sinh mà việc tư vấn từ xa không đáp ứng được, ABSoft Việt Nam sẽ cử 

chuyên viên tư vấn tới xử lý tại chỗ. 

2. Bảo trì 

Sau khi thời gian bảo hành kết thúc, Quý công ty vẫn cần sự tư vấn và hỗ trợ tư vấn của 

ABSoft Việt Nam vì nhiều lý do: 

Hoạt động của Quý công ty mở rộng, công ty có thêm các cơ sở kinh doanh mới cũng 

cần trang bị hệ thống quản lý. 

Quý công ty có những thay đổi về nhân sự, và các nhân viên mới cần được đào tạo để 

có thể vận hành hệ thống. 

Chi tiết nội dung về bảo trì sẽ được quy định tại hợp đồng bảo trì. Các hợp đồng bảo trì 

sẽ có thời hạn là 1 năm, hết thời hạn, hợp đồng có thể ký tiếp. 

IV. Khả năng hỗ trợ 

Hiện nay ABSoft Việt Nam cung cấp hai dịch vụ chính để hỗ trợ cho khách hàng: 

1.  Hỗ trợ trực tiếp 

 Đối với khách hàng trực thuộc Hà Nội: trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được 

thông báo, ABSoft Việt Nam sẽ cử nhân viên trực tiếp xuống khách hàng để hỗ trợ 

(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). 

 Đối với khách hàng không thuộc khu vực trên: thời gian hỗ trợ trong vòng 24h kể từ 

lúc nhận được thông báo (không kể thời gian di chuyển) và tối đa không quá 5 ngày 

làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). 

2.   Hỗ trợ trực tuyến (online) 

Ngoài hình thức hỗ trợ trực tiếp, ABSoft Việt Nam phát triển một số công cụ hỗ trợ qua 

điện thoại, Internet bất cứ lúc nào khách hàng có nhu cầu (ngoại trừ từ 17h đến 8h sáng 

hôm sau) 

Nếu khách hàng còn thời hạn bảo hành hoặc có hợp đồng bảo trì hàng năm thì việc hỗ 

trợ hoàn toàn miễn phí hoặc phí đã được tính trong hợp đồng bảo trì. 

V. Tại sao bạn nên lựa chọn ABSoft Việt Nam 

 Áp dụng những công nghệ tân tiến nhất giúp quản trị mọi lúc mọi nơi 

Sản phẩm giải pháp phần mềm ABSOFT được phòng nghiên cứu kỹ thuật nghiên cứu 

và xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại nhất tương thích với hầu hết phiên bản 

hệ điều hành Windows 32 bít hoặc 64 bít như Windows XP, Windows Vista, Windows 
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7, Windows 8.  Sử dụng cơ sở dữ liệu là Microsoft SQL Server 2008 với giao diện phát 

triển trên công nghệ Microsoft Studio.NET. 

 Tổng chi phí đầu tư hợp lý 

ABSOFT là một giải pháp phần mềm phù hợp với quy mô của doanh nghiệp tầm trung. 

Trên thực tế vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh dạn triển khai giải pháp 

ERP bởi kinh phí đầu tư cao. Mong muốn mang lại sẽ có nhiều doanh nghiệp được áp 

dụng giải pháp ERP hơn, chúng tôi đã xây dựng chính sách giúp doanh nghiệp có thể 

thuê cả phần cứng, phần mềm giảm cho phí đầu tư đến mức tối đa. Với mục tiêu sẽ có 

nhiều doanh nghiệp được tiếp cận giải pháp công nghệ mới này, chúng tôi sẵn sàng tư 

vấn miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ triển khai ERP. 

 Tính năng mở và mềm dẻo áp dụng cho mọi phòng ban 

ABSOFT cung cấp nhiều lựa chọn để người dùng có thể tùy biến chương trình để phù 

hợp với mọi mô hình doanh nghiệp, mọi lĩnh vực. Phần mềm được thiết kế linh hoạt, có 

thể chỉnh sửa theo nghiệp vụ đặc thù của từng khách hàng 

 Quản lý chặt chẽ quy trình nghiệp vụ 

Giải pháp Absoft giúp doanh nghiệp quản lý tổng thể mô hình nhiều công ty con, chi 

nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau. Chức năng chính của Absoft là tích hợp tất cả mọi 

phòng ban, mọi chức năng của công ty trong một hệ thống máy tính duy nhất để theo 

dõi nhưng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khách nhau 

 Chia sẻ thông tin tức thời 

Thông tin khi được cập nhật trong hệ thống từ bất cứ User sử dụng nào sẽ được chuyển 

tải ngay lên Database của hệ thống và thông tin sẽ được chia sẻ tức thời trong toàn hệ 

thống và tất cả các chi nhánh khác nhau 

 Cam kết mua hàng 

Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những chính sách bảo hành, hỗ trợ tốt nhất. Cam 

kết bảo hành 12 tháng, tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7, khắc phục sự cố trong vòng 48h 

làm việc. 

VI. Tổng kết 

Chúng tôi tin tưởng ERP ABSoft Việt Nam sẽ đáp ứng được sự mong đợi của Quý 

Khách hàng. ABSoft Việt Nam mong muốn cùng Quý Khách hàng hợp tác phát triển 

nâng tầm doanh nghiệp Việt.Mọi vấn đề cần thiết thảo luận chi tiết, xin Quý vị vui lòng 

liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo mục thông tin liên hệ. 

Rất hân hạnh được phục vụ! 
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