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Quản trị nguồn lực doanh nghiệp
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Giới thiệu

Mô hình tổng quan

Hệ thống đầy đủ, chuyên sâu & tích hợp
Tích luỹ hơn 20 năm kinh nghiệm, cùng với tổng hợp yêu cầu khách hàng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi cho ra đời sản phẩm SureERP với 
nhiều tính năng mạnh mẽ và chuyên sâu, phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.  
SureERP ứng dụng trong việc Quản trị và Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp, tích hợp chặt chẽ các quy trình hoạt động trong doanh nghiệp từ 
khâu Bán hàng, Lên Kế hoạch, Mua hàng, Cân đối, Quản lý Sản xuất, Quản lý kho vật tư thành phẩm, chuỗi cung ứng, tính giá thành, đến Kế toán tài 
chính, Nhân sự tiền lương và Quan hệ khách hàng. SureERP là một hệ thống tích hợp, dữ liệu được thừa kế và xử lý xuyên suốt qua các phòng ban 
theo các quy trình linh hoạt, đảm bảo thông tin đầu ra luôn chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian nhập liệu và tăng hiệu quả công việc.

Công nghệ hiện đại, mạnh mẽ & linh hoạt
SureERP được phát triển dựa trên công nghệ đám mây di động xử lý dữ liệu lớn và chạy trên nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau: SQL, DB2, Oracle, 
my SQL … hỗ trợ tối đa cho việc thay đổi, mở rộng & phát triển trong tương lai, đồng thời cho phép kết nối dễ dàng với các ứng dụng sẵn có của 
doanh nghiệp.

Phù hợp, thân thiện & dễ sử dụng
SureERP được xây dựng dựa trên chuẩn mực, các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và triết lý quản lý của người Việt, 
tạo thuận lợi cho việc triển khai dễ dàng và nhanh chóng.
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Quản lý bán hàng

Quản lý đầy đủ các khâu trong quy trình bán hàng, cho phép thay 
đổi linh hoạt giúp thích ứng một cách nhanh chóng vào quy trình 
quản lý hiện tại của doanh nghiệp, cũng như sẵn sàng cho việc 
thay đổi, mở rộng trong tương lai.

Lợi ích
Quy trình bán hàng đầy đủ, linh hoạt
Phân hệ Quản lý bán hàng trong SureERP quản lý đầy đủ các khâu 
từ Báo giá > Đơn hàng > Kế hoạch xuất hàng > Xuất kho > Giao 
hàng > Hoá đơn > Thanh toán.
Quy trình có khả năng tuỳ biến, được cấu hình linh hoạt cho 
từng loại hình kinh doanh, từng loại đơn hàng, từng bộ phận, chi 
nhánh.

Chính sách bán hàng đa dạng
SureERP cung cấp đầy đủ các chính sách bán hàng: chính sách 
giá,v chính sách chiết khấu, khuyến mãi, hoa hồng, chính sách 
thưởng phạt thanh toán… giúp doanh nghiệp có thể áp dụng 
nhanh chóng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Phân tích được hiệu quả của từng chính sách dựa trên kết quả 
doanh số bán hàng và chi phí chiết khấu, khuyến mãi trong thời 
gian chạy chính sách.

Phân tích kinh doanh đa chiều
Hệ thống cung cấp hơn 30 tiêu chí (dimensions) phân tích bán 
hàng, cho phép nhà quản trị có cách nhìn đa chiều về hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo dõi, kiểm soát toàn bộ các khâu 
trong quy trình bán hàng. 
Theo dõi tình trạng, tiến độ thực hiện 
đơn hàng từ khi đặt hàng cho đến khi 
hoàn tất ra hoá đơn và thanh toán.
Tăng năng suất, tiết kiệm chi phí giao 
hàng dựa vào việc điều phối giao 
hàng theo trọng lượng, thể tích xe và 
tuyến giao hàng.
Cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích 
giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh 
với những thay đổi của thị trường, 
đưa ra những chính sách bán hàng 
đúng lúc và hiệu quả.
Dữ liệu được chuyển tiếp qua các bộ 
phận, giúp loại bỏ các bước nhập liệu 
trùng lặp, tăng hiệu quả công việc.

Tại màn hình đơn hàng bán, người dùng
có thể truy vấn tất cả các dữ liệu phát sinh

 liên quan đến đơn hàng này.
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Quản lý tồn kho

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tồn kho tại 
công ty, giúp gia tăng khả năng kiểm soát, giảm thiểu chi 
phí hàng tồn kho, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của 
khách hàng.
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Quản lý tồn kho đa chiều
SureERP cung cấp 10 chiều (dimensions) tồn kho riêng biệt, giúp kiểm 
soát chi tiết hàng tồn kho của doanh nghiệp.
     +   Chiều mặt hàng: mã hàng, kiểu, màu, cỡ, quy cách đóng gói.
     +   Chiều kho: tổng kho > kho > vị trí kho > palet > lô > seri.

Tăng khả năng kiểm soát và nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị hàng tồn kho
SureERP cho phép quản lý tồn kho chi tiết theo tình trạng, chất lượng và 
tính khả dụng của hàng tồn kho, đề xuất xuất kho theo hạn sử dụng, tính 
được tuổi của hàng tồn kho… giúp kiểm soát chặt chẽ tình hình tồn kho 
trong doanh nghiệp.
Hệ thống còn cho phép thiết lập mức tồn kho tối đa, tối thiểu, số lượng 
đặt hàng chuẩn cho từng mặt hàng, giúp tối ưu công tác mua hàng và đáp 
ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dựa vào vòng quay của hàng tồn kho, chủ doanh nghiệp có thể xác định 
được mặt hàng nào bán chạy, mặt hàng nào chiếm dụng vốn nhiều, từ 
đó đưa ra phương án đầu tư hợp lý, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
của doanh nghiệp.

Lợi ích

Phản ánh cấp độ quản lý hàng tồn kho

Quản lý tồn kho đa chiều và chuyên sâu.
Tính tuổi hàng tồn kho, đưa ra danh sách các mặt hàng lỗi thời, chậm luân 
chuyển, các lô hàng cận đát, quá đát, giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết 
định xử lý kịp thời.
Cho phép truy xuất nguồn gốc lô hàng, giúp thu hồi nhanh các lô hàng cận 
đát, quá đát.
Cho phép thiết lập hạn mức tồn kho tối đa, tối thiểu, số lượng đặt hàng chuyển, 
giúp tối ưu công tác thu mua.
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trên từng mặt hàng, giúp đưa ra quyết định 
đầu tư hiệu quả.
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Quản lý mua hàng

Phân hệ mua hàng SureERP giúp doanh nghiệp kiểm soát 
chặt chẽ các khâu trong quy trình mua hàng thông qua các 
bước xét duyệt nghiêm ngặt. Đề xuất số lượng mua hàng hiệu 
quả giúp tối ưu lượng hàng tồn kho mà vẫn đáp ứng được 
nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích
Quy trình linh hoạt
Phân hệ Quản lý mua hàng trong SureERP quản lý đầy đủ các 
khâu từ Yêu cầu mua hàng> Đơn hàng > Nhận hàng > Nhập 
kho > Hoá đơn > Thanh toán.
Khả năng tuỳ biến cao, cho phép thay đổi linh hoạt giúp thích 
ứng một cách nhanh chóng vào quy trình quản lý hiện tại của 
doanh nghiệp, cũng như sẵn sàng cho việc thay đổi, mở rộng 
trong tương lai.

Chính sách xét duyệt đầy đủ, chặt chẽ
Chính sách xét duyệt được thiết lập cho: yêu cầu mua hàng, 
kế hoạch mua hàng và đơn đặt hàng theo nhiều tiêu chí khác 
nhau giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua hàng. 
Cách thức xét duyệt dễ dàng, tiện lợi (bằng SMS, email, web) 
giúp rút ngắn thời gian mua hàng. 

Đề xuất số lượng đặt hàng để tối ưu 
hàng tồn kho
Hệ thống chủ động đề xuất đặt hàng khi hàng tồn kho nhỏ 
hơn tồn kho an toàn. Số lượng đặt mua có thể dựa vào số 
lượng đặt hàng chuẩn (EOQ), hoặc tính toán từ nhu cầu tiêu 
thụ trong kỳ (tuần, tháng, quý...).

Theo dõi tình trạng, tiến độ đơn 
hàng từ khi đặt hàng cho đến khi 
thanh toán.
Tối ưu số lượng đặt mua dựa trên 
số lượng đặt hàng chuẩn, tồn kho 
tối đa, tổi thiểu.
Tạo đề xuất mua hàng dựa trên 
lượng tồn kho tối thiểu và mức 
tiêu thụ bình quân trong kỳ.
Tạo nhanh các yêu cầu mua hàng 
từ kế hoạch sản xuất, kế hoạch 
bảo trì TSCĐ. 
Kiểm soát số lượng và chất lượng 
hàng mua.
Quản lý bộ chứng từ và hồ sơ 
nhập khẩu.
Dữ liệu được chuyển tiếp qua các 
bộ phận, giúp loại bỏ các bước 
nhập liệu trùng lặp, tăng hiệu quả 
công việc

Quy trình mua hàng
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Quản lý sản xuất

Phân hệ Quản lý sản xuất cho phép hoạch định và kiểm 
soát toàn bộ hoạt động của quá trình sản xuất, đánh giá 
năng suất, hiệu quả của từng hoạt động. Cung cấp thông 
tin hữu ích, kịp thời giúp tận dụng tốt các nguồn lực, cải 
thiện năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi thế 
cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Tối ưu hoá công tác lập kế hoạch sản xuất
SureERP sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch: backward & forward hay finity & 
unfinity... cho phép người dùng thực hiện công việc lập và điều chỉnh kế 
hoạch nhanh chóng, tiện lợi.
Ngoài ra, SureERP còn cho phép nhân viên phòng kế hoạch mô tả các 
kịch bản lập kế hoạch: tăng, giảm ca; thêm, xóa chuyền hay quyết định 
gia công ngoài… để trả lời ngay câu hỏi: “Công ty có đủ năng lực để tiếp 
nhận đơn hàng mới hay không?”.

Đánh giá hiệu được quả hoạt động của từng 
chuyền và cả nhà máy
Hệ thống cho phép ghi nhận kết quả của toàn bộ quá trình sản xuất, giúp 
đánh giá chính xác năng suất, hiệu quả đến từng công đoạn, từng máy, 
từng nhân viên và cả nhà máy.

Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác
Phân hệ sản xuất của SureERP tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác 
như: kho, bán hàng, mua hàng, nhân sự… cho phép trao đổi thông tin 
kịp thời, chính xác giữa các bộ phận, làm nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp.

Cho phép lập và điều chỉnh kế hoạch dễ dàng và nhanh chóng bằng thao tác kéo 
thả trên bảng kế hoạch.
Tính toán nhanh nhu cầu nguyên phụ liệu của từng lệnh sản xuất, kiểm soát chặt chẽ 
tính sẵn sàng và tình hình sử dụng của từng nguyên phụ liệu.
Theo dõi và giám sát hoạt động sản suất của từng đơn hàng chi tiết đến từng công 
đoạn.
Ghi nhận kết quả của toàn bộ quá trình sản xuất, giúp đánh giá được năng suất hoạt 
động của từng chuyền và từng nhân viên.
Ghi nhận thời gian và lý do ngừng máy (downtime & break codes), giúp đánh giá 
hiệu quả (OEE) của từng máy, từng chuyền và cả nhà máy.
Tích hợp hoàn toàn với phân hệ tiền lương, kho và các phân hệ khác.

Màn hình lập kế hoạch, cho phép người dùng thực hiện công việc lập kế hoạch 
bằng các thao tác kéo thả đơn giản.

Lợi ích
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Giá thành

Phân hệ giá thành giúp doanh nghiệp nhìn “sâu” vào các 
yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, từ đó đưa ra  
các chiến luợc về cắt giảm chi phí, làm giảm giá thành 
sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
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Phương pháp tính giá thành đa dạng, linh hoạt
Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều loại giá thành khác nhau trong việc quản lý 
giá thành sản phẩm:
 +   Giá thành định mức
 +   Giá thành sản xuất
 +   Giá thành kế toán
Trong giá thành kế toán, SureERP cho phép sử dụng đầy đủ các phương pháp tính 
giá thành: phương pháp hệ số; phương pháp tỷ lệ;  phương pháp phân bước 
(giá thành công đoạn)…

Tích hợp với phân hệ quản lý sản xuất
Dữ liệu về thành phẩm nhập kho, bán thành phẩm công đoạn, sản phẩm dở dang 
được truy xuất trực tiếp từ phân hệ sản xuất, loại bỏ việc kiểm đếm, đánh giá dở 
dang vào cuối kỳ. Đồng thời, đảm bảo tính nhất quán giữa sản xuất và kế toán giá 
thành.

Phù hợp với thông lệ và triết lý quản lý giá thành 
của Việt Nam
Khi nói đến giá thành, đa số doanh nghiệp Việt Nam đều nghĩ ngay đến việc tập 
hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm nhập kho vào cuối kỳ. SureERP 
vừa cho phép quản lý được giá thành sản xuất như các ERP khác, vừa tính được giá 
thành kế toán phục vụ cho đa số nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Cho phép tính toán giá thành của các sản phẩm, bán thành phẩm một 
cách nhanh chóng, chính xác chỉ bằng một thao tác đơn giản.
Giảm thiểu áp lực và thời gian cho nhân viên vào cuối mỗi kỳ kế toán.
Cho phép phân tích tỷ trọng của từng khoản mục chi phí cấu thành nên 
sản phẩm. 
Xác định được tỷ trọng chi phí sản phẩm hỏng trong tổng giá thành. 
So sánh biến động giá thành của sản phẩm theo thời gian và chi tiết đến 
từng khoản mục phí.
Tích hợp hoàn toàn với phân hệ kế toán và phân hệ quản lý sản xuất.

Các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm

Lợi ích

            Sản phẩm phụ

Thành phẩm,
Bán thành phẩm

Phế liệu

Nhân công

Nguyên phụ liệu Chi phí
Bằng tiền khác

KH máy móc 
thiết bị Năng lượng
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Kế toán tài chính

Cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình “sức khoẻ” của 
doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính và hàng loạt 
các báo cáo quản trị.

Phù hợp với chuẩn mực kế toán VAS & IAS
Phân hệ kế toán tài chính của SureERP được xây dựng phù hợp với cả chuẩn mực 
kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS).

Phù hợp với mô hình công ty đa chi nhánh hoặc 
tập đoàn (công ty mẹ - công ty con)
SureERP cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, từ các chi 
nhánh, các công ty con và in ra các báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị một cách 
nhanh chóng.

Dữ liệu kế toán được cập nhật theo thời gian thực (real-time) từ các nghiệp 
vụ phát sinh ở các phân hệ, loại bỏ các bước nhập liệu trùng lắp, tăng tính 
đồng bộ và nhất quán dữ liệu.
Dữ liệu được kiểm tra chặt chẽ trước khi ghi sổ, đảm bảo tính chính xác và 
đầy đủ. 
Kiểm soát chi phí, đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, 
phòng ban và trung tâm chi phí.
Phản ánh nhanh chóng, kịp thời tình hình hoạt động, tình hình tài chính của 
doanh nghiệp, giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn, hiệu quả.

Lợi ích

Dự toán lãi, lỗ & dự toán dòng tiền
Cho phép xây dựng nhiều mô hình dự toán khác nhau: theo tháng, quý, nửa năm, 
năm… giúp mô phỏng được kết quả sản xuất kinh doanh và dòng tiền của doanh 
nghiệp.

Báo cáo dựng sẵn & phục vụ nhiều đối tượng sử 
dụng
Hệ thống cung cấp hơn 300 báo cáo, phục vụ cho cả 3 mục đích:
 +   Kế toán tài chính
 +   Kế toán quản trị
 +   Kế toán thuế 
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16 17w w w . l a c v i e t . c o m . v n w w w . s u r e e r p . c o m . v n

Quản lý tài sản cố định

Phân hệ Quản lý Tài sản cố định của SureERP quản lý 
đầy đủ và chi tiết các thông tin của tất cả tài sản trong 
doanh nghiệp. Ghi nhận và theo dõi toàn bộ quá trình 
của tài sản từ lúc nhận, mua mới cho đến khi thanh lý.

Quản lý đầy đủ thông tin TSCĐ, ghi nhận toàn bộ quá trình của TSCĐ từ lúc 
nhận, đưa vào sử dụng cho đến khi bán hoặc thanh lý. 
Phân bổ chi phí khấu hao cho các đối tượng theo thời gian sử dụng thực tế.
Đề xuất danh sách TSCĐ đến hạn bảo trì, đề xuất mua phụ tùng thay thế, 
quản lý chi phí bảo trì.
Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ theo thời gian sử dụng thực tế.

Quản lý đầy đủ thông tin tài sản cố định
Phân hệ quản lý tài sản cố định của SureERP cho phép ghi nhận và quản lý đầy 
đủ tất cả các thông tin của một tài sản. 

Tính khấu hao đa dạng, linh hoạt
SureERP cho phép sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tính khấu hao 
TSCĐ, và cho phép chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp khấu hao của 
một tài sản.
Cho phép điều chỉnh khấu hao năm theo mùa vụ nhằm phản ánh trung thực 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi phí khấu hao được phân bổ cho các đối tượng sử dụng (công trình, dự án…) 
dựa vào số ngày sử dụng thực tế.

Quản lý bảo hành, bảo trì TSCĐ
Cho phép người dùng thiết lập chu kỳ bảo trì, bảo dưỡng cho từng TSCĐ và 
cho từng linh kiện chi tiết. Hệ thống sẽ đề xuất danh sách TSCĐ sắp đến hạn 
bảo trì trong khoảng thời gian xác định và đưa ra yêu cầu mua sắm phụ tùng 
thay thế (nếu có).
Theo dõi được lịch sử bảo trì của từng tài sản. Thống kê chi phí bảo trì hàng 
tháng, hàng năm của từng bộ phận, nhà máy.

Thông tin chi tiết của một TSCĐ

Lợi ích
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Nhân sự - Tiền lương

Quản lý hồ sơ nhân viên trong suốt quá trình làm việc, lưu trữ 
toàn bộ dữ liệu liên quan đến nhân viên: chấm công, tiền lương, 
chứng chỉ, bằng cấp, đánh giá, tuyển dụng, hỗ trợ công tác 
nhân sự nhanh chóng và hiệu quả.

Quản lý hồ sơ công việc (Job Description).
Quản lý hồ sơ nhân viên đầy đủ.
Tính lương nhanh chóng, chính xác. Gỡ bỏ gánh nặng cho nhân viên 
tính lương vào cuối tháng. 
Tìm kiếm ứng viên nhanh chóng, đúng người, đúng việc dựa trên việc 
so sánh yêu cầu công việc và hồ sơ năng lực của ứng viên.
Đề xuất nhân viên tham gia đào tạo dựa vào yêu cầu công việc và 
năng lực hiện tại của nhân viên.
Đánh giá nhân viên dựa trên năng lực và năng suất.
Tích hợp với các phân hệ khác: sản xuất, bán hàng, kế toán...

Nghiệp vụ quản trị nhân sự chuyên sâu
Đúc kết kinh nghiệm từ hơn 100 công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Sure ERP HR 
cung cấp bộ tính năng quản lý nhân sự chuyên sâu, bao quát toàn bộ các nghiệp vụ: 
hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quản lý năng 
lực, quản lý năng suất, bảo hiểm.... Ngoài ra, SureERP HR còn bổ sung trang thông 
tin nhân sự, cho phép từng nhân viên tự cập nhật hồ sơ cá nhân, truy vấn các thông 
tin, đăng ký phép...

Phương pháp tính lương đa dạng, linh hoạt
SureERP HR hỗ trợ nhiều phương pháp tính lương khác nhau: lương thời gian; lương 
sản phẩm; lương khoán; lương năng suất; lương theo tổng quỹ lương…hoặc kết hợp 
đồng thời nhiều phương pháp khác nhau, và áp dụng linh hoạt cho từng bộ phận, 
phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp. 

Phù hợp với các quy định & chính sách của Việt Nam
SureERP HR cung cấp đầy đủ các báo cáo phù hợp với quy định của nhà nước về chế 
độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và luôn cập 
nhật kịp thời các quy định mới của nhà nước. 

Lợi ích

18 w w w . l a c v i e t . c o m . v n
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20 21w w w . l a c v i e t . c o m . v n w w w . s u r e e r p . c o m . v n

Quản lý bán lẻ

Loại bỏ những sai sót trong bán hàng truyền thống bằng cách kiểm soát mọi 
hoạt động trong quá trình bán hàng từ nhập hàng, xử lý các đơn hàng, tính tiền 
cho khách.
Rút ngắn thời gian của các giao dịch giúp nhân viên cửa hàng phục vụ được 
nhiều khách hàng cùng lúc, khách hàng không mất nhiều thời gian chờ đợi tính 
tiền, nhận sản phẩm.
Mọi thao tác được thực hiện chỉ bằng một cú click chuột hoặc chạm, vuốt trên 
màn hình cảm ứng.
Hỗ trợ việc thực hiện hoạt động giảm giá, chiết khấu, khuyến mãi cho khách 
hàng và khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
Hoạt động được với tất cả các thiết bị phần cứng (Máy in, máy quét barcode, 
máy in mã vạch, thẻ, ...) thông dụng trên thị trường.

Chính sách bán hàng đa dạng
SureERP cung cấp đầy đủ các chính sách bán hàng: chính sách giá, 
chính sách chiết khấu, khuyến mãi, hoa hồng, chính sách thưởng phạt 
thanh toán… giúp doanh nghiệp có thể áp dụng nhanh chóng vào hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Phân tích được hiệu quả của từng chính sách dựa trên kết quả doanh 
số bán hàng và chi phí chiết khấu, khuyến mãi trong thời gian chạy 
chính sách.

Lợi ích

Quản lý hoạt động bán lẻ một cách hợp lý, nhanh 
chóng, nâng cao hiệu suất bán hàng ở từng cửa hàng 
bán lẻ và cả một chuỗi bán lẻ liên kết. Hỗ trợ nhiều tiện 
ích và quản lý hàng hóa tồn kho chính xác.

Giao diện trực quan dễ sử dụng
Thích nghi để đáp ứng hầu hết các hoạt động bán lẻ. Giảm rủi ro khi chuyển đổi 
nhân sự vì SUREPOS dễ dàng sử dụng ngay từ lần đầu thao tác.

Khả năng tương thích cao
Hoạt động được với tất cả các thiết bị phần cứng (Máy in, máy quét barcode, máy 
in mã vạch, thẻ, ...) thông dụng trên thị trường.
Hỗ trợ bán hàng bằng màn hình thường hay màn hình cảm ứng (touch-screen) tùy 
theo lĩnh vực kinh doanh.

20 w w w . l a c v i e t . c o m . v n
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Quản trị khách hàng

SureERP CRM giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì quan hệ 
chặt chẽ với khách hàng, đối tác dựa trên quy trình quản lý xuyên 
suốt, cở sở dữ liệu đầy đủ, nhất quán. Giúp nâng cao hiệu quả 
hoạt động bán hàng, tăng cường chất lượng dịch vụ.

Quản lý hoạt động kinh doanh 
SureERP CRM cho phép ghi nhận quá trình làm việc với từng khách hàng, 
giúp đánh giá được hiệu quả của từng nhân viên và của toàn bộ hoạt động 
bán hàng.

Quản lý các chiến dịch marketing
Cho phép xây dựng chiến dịch marketing theo nhiều hình thức khác nhau: 
email-marketing, tele-marketing, hội nghị khách hàng…. Cập nhật, theo dõi 
xuyên suốt quá trình thực hiện và đánh giá được hiệu quả (ROI) của từng 
chiến dịch.

Tổng đài dịch vụ khách hàng
SureERP CRM tích hợp với tổng đài call center, cho phép nhân viên tổng đài 
truy vấn thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch và sử dụng “từ điển kiến 
thức” giải đáp nhanh chóng những thắc mắc, làm tăng mức độ hài lòng của 
khách hàng.

Dịch vụ trực tuyến
Cho phép khách hàng truy cập online vào hệ thống CRM SureERP thông qua 
các thiết bị cầm tay để đặt hàng, xem các thông tin về chính sách bán hàng, 
truy vấn lịch sử giao dịch và xem điểm, doanh số tích luỹ…

Lợi ích
Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ, nhất quán, dễ cập nhật, dễ 
sử dụng.
Ghi nhận toàn bộ quá trình làm việc với khách hàng, giúp đánh giá được 
hiệu quả của hoạt động bán hàng.
Kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch marketing.
Nâng cao chất luợng dịch vụ khách hàng thông qua tổng đài call center.
Tích hợp với hệ thống nhân sự để tính, lương, thưởng theo doanh số 
bán hàng hoặc theo KPI.
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Hệ thống báo cáo phân tích

SureERP BI trích xuất dữ liệu từ các phân hệ trong SureERP, cung 
cấp thông tin cô đọng, trực quan, mọi lúc, mọi nơi. Giúp lãnh đạo 
doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, hỗ trợ tối đa cho công 
tác ra quyết định và điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Cung cấp báo cáo dưới dạng biểu đồ, trực quan, cô đọng.
Cung cấp thông tin đa chiều, đào sâu từ tổng thể đến chi tiết. 
Người dùng có thể tự tạo báo cáo, biểu đồ theo ý muốn một cách dễ dàng 
dựa trên “kho” dữ liệu sẵn có của SureERP.
Tận dụng được kho báo cáo sẵn có trong SureERP, giúp người dùng học hỏi 
kinh nghiệm từ các doanh nghiệp cùng ngành, cùng lĩnh vực.
Truy xuất dữ liệu theo thời gian thực (real-time).

Khả năng tự tạo báo cáo & phân tích số liệu
SureERP BI cung cấp sẵn kho dữ liệu theo từng loại nghiệp vụ (cube) : bán hàng, 
chi phí, sản xuất, tồn kho, tài chính, CRM…. Cho phép người dùng có thể tự tạo 
báo cáo bằng nhiều hình thức khác nhau: vẽ biểu đồ, xây dựng các chỉ số, tạo 
bảng dữ liệu, hoặc kết xuất dữ liệu ra pivot table của Excel để mô phỏng dữ liệu  
bằng thao tác kéo-thả đơn giản.

Khả năng đào sâu số liệu
Tính năng “drill-down” dữ liệu từ tổng thể đến chi tiết, giúp người dùng kiểm tra 
nhanh dữ liệu, đào sâu thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

Phân quyền chặt chẽ
Mỗi biểu đồ, báo cáo đều được phân quyền chi tiết đến từng người dùng và 
từng vai trò chức năng. Ngoài ra, dữ liệu chi tiết cũng được phân quyền đến 
trường (columns) và đến vùng dữ liệu (records).

Kho báo cáo, biểu đồ đa dạng
Tích luỹ kinh nghiệm từ nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực, SureERP BI cung 
cấp sẵn hơn 100 biểu đồ chuẩn cho các vùng quy trình khác nhau, để doanh 
nghiệp có thể tham khảo, lựa chọn và áp dụng ngay vào công tác điều hành của 
mình.

Lợi ích

Mô hình hệ thống Business Intelligence 
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Quản trị hệ thống Ngoài quản lý nghiệp vụ chuyên sâu, SureERP còn cung cấp nhiều tính năng phi nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tối đa 
cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.

Tính bảo mật cao
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin trong doanh nghiệp, 
SureERP xây dựng một cơ chế bảo mật chặt chẽ, nhất quán, giúp kiểm soát và truy 
vết toàn bộ người dùng trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.
Các chức năng được phân quyền theo vai trò (roles) để thuận tiện trong việc phân 
quyền người dùng. Còn dữ liệu thì được phân quyền chi tiết đến cột (field level) 
và dòng (record level), nhằm hạn chế tối đa việc truy cập đến các thông tin quan 
trọng.
Ngoài ra, chương trình còn cho phép ghi nhận lịch sử thay đổi (thêm, sửa, xoá) 
trên từng dòng dữ liệu, giúp xác định trách nhiệm cá nhân khi có sự tranh chấp.

Cá nhân hoá người dùng
Hệ thống cho phép từng người dùng thay đổi các yếu tố: màu nền, ngôn ngữ; 
định dạng (số, ngày, giờ); ẩn, hiện chức năng; ẩn, hiện trường nhập liệu; thiết lập 

các mặc định nhập liệu… để phù hợp với sở thích cá nhân, cũng như phù hợp với 
chức năng công việc. 

Tìm kiếm nhanh
Nhập các ký tự cần tìm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về nhanh kết quả có chứa 
các ký tự cần tìm mà không cần phải tốn nhiều thao tác. Ngoài ra, hệ thống còn 
cho phép người dùng lưu lại các câu truy vấn thường sử dụng để dùng lại lần sau.

Sao chép nhập liệu
Tất cả chức năng nhập liệu trong chương trình đều có chức năng sao chép nhập 
liệu, giúp cho việc nhập liệu nhanh chóng, tiện lợi. Hệ thống hỗ trợ sẵn 3 loại sao 
chép:
 Sao chép cùng đối tượng
 Sao chép qua đối tượng khác
 Sao chép qua cơ sở dữ liệu khác

Mặc định nhập liệu
Hệ thống cho phép thiết lập các mặc định nhập liệu linh hoạt, giúp giảm bớt các 
thao tác nhập liệu trùng lắp, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình nhập liệu. 

Cảnh báo (alert rules)
Khi dữ liệu bị thay đổi (cập nhật tình trạng, thêm mới, xoá…) hệ thống sẽ tự động 
gởi thông báo đến người dùng liên quan, giúp kết nối công việc giữa các bộ phận 
một cách liền lạc và nhanh chóng.

Đính kèm file
Chức năng này cho phép người dùng lưu lại 
các tài liệu, các chứng từ gốc (báo giá, hợp 
đồng, đề nghị thanh toán…) của từng nghiệp 
vụ, để tiện cho việc xét duyệt và truy nguyên 
chứng từ.

Chỉnh sửa báo cáo
Với SureERP, người dùng có thể tuỳ biến các báo cáo sẵn có bằng cách: sao chép báo 
cáo chuẩn trong chương trình rồi chỉnh sửa lại theo nhu cầu.
“Drill-down” dữ liệu báo cáo
Với khả năng đào sâu thông tin  từ tổng hợp đến chi tiết và đến chứng từ gốc, giúp 
cho việc kiểm tra dữ liệu trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Cài đặt lịch in báo cáo
Người dùng có thể cài đặt lịch in báo cáo 
tự động. Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, 
hàng tháng…), hệ thống tự động kết xuất 
báo cáo, gửi đến mail cho trưởng bộ phận, 
mà không phải chờ nhân viên nộp báo cáo 
theo kiểu truyền thống.

Tổng hợp dữ liệu đa công ty
Đây là một trong những tính năng nổi trội chỉ có trong SureERP. Với 
tính năng này, tất cả các báo cáo đều có tuỳ chọn in báo cáo hợp nhất 
(consolidation) từ dữ liệu của nhiều công ty khác nhau. 
Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với các tập đoàn có nhiều đơn vị 
thành viên và có cùng chủ sở hữu.

Đồng bộ dữ liệu (Synchronize)
SureERP cho phép người dùng làm việc trên nhiều cơ sở dữ liệu cùng 
lúc và dữ liệu có thể đồng bộ qua lại lẫn nhau, tránh cho việc nhập 
liệu hai lần và giảm thiểu tối đa các sai sót.
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Quá trình phát triển
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Quy trình phát triển và triển khai
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Khách hàng Khách hàng
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