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Công nghệ 
thực tiễn cho 
một thế giới 
kinh doanh 

thực tế

Công cụ Quản trị mối quan hệ khách hàng
Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics™ CRM

Thông tin trong tài liệu này, bao gồm các đường dẫn URL và các Website tham khảo khác trên Internet, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trừ khi có thông báo nào khác, các công 
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sử dụng. Trong phạm vi không hạn chế quyền hạn theo bản quyền, không có bất cứ phần nào trong tài liệu này được phép sao chép, lưu trữ hoặc giới thiệu trong một hệ thống truy tìm, hoặc 
truyền đi dưới bất cứ hình thức hoặc phương tiện nào (điện tử, cơ khí, bản sao, bản ghi âm, hay cách khác), hoặc vì bất cứ mục đích nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tập đoàn 
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trong thỏa thuận cấp phép bằng văn bản từ Microsoft, việc cung cấp tài liệu này không cấp cho bạn bất cứ giấy phép nào cho các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí 
tuệ nào khác.
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Microsoft, BizTalk, Excel, Microsoft Dynamics, Logo của Microsoft Dynamics, PerformancePoint, SharePoint, SQL Server, Windows, và Windows Mobile là thương hiệu của Tập đoàn 
Microsoft ở Mỹ và /hoặc ở các quốc gia khác. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Về Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics là dòng giải pháp quản trị tài chính, quan hệ khách hàng và chuỗi cung ứng, giúp bạn tự tin khi đưa ra các quyết định kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả hơn. Được cung cấp thông qua mạng lưới các đối tác chuyên nghiệp cung ứng các dịch vụ chuyên môn, các giải pháp tích hợp và linh hoạt này hoạt động tương tự và tương thích với 
các phần mềm quen thuộc của Microsoft để hợp lý hóa các quy trình xuyên suốt toàn doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay với Công ty Microsoft Việt Nam hoặc truy cập website: www.microsoft.com/dynamics



Microsoft Dynamics CRM 
dà nh cho Doanh nghiệ p

Là m việ c theo cá ch củ a bạ n
Chứ c năng quản trị mối quan hệ 
khách hàng đa dạ ng, phong phú  trong 
giao diệ n Microsoft® Offi ce quen thuộ c 
hà ng ngà y.

Là m việ c theo cá ch củ a 
doanh nghiệ p bạn 
Thiế t kế  linh hoạ t cùng cá c quy trì nh 
đượ c thự c hiệ n nhấ t quá n vớ i thự c 
tiễ n kinh doanh.

Là m việ c theo cá ch củ a một 
công nghệ hiện đại
Triể n khai nhanh chó ng, tù y chỉ nh đơn 
giả n và  quả n lý  dễ  dà ng.

Vớ i Microsoft DynamicsTM CRM, bạn sẽ có được 
tầm nhìn đầy đủ và nhất quán nhất về khách 
hàng xuyên suốt toàn doanh nghiệp. 
Microsoft Dynamics CRM là giải pháp quản trị mối quan hệ khách hàng toàn 
diện, có tính linh hoạt cao, dễ thích nghi và điều chỉnh để phù hợp với các yêu 
cầu thay đổi trong kinh doanh của doanh nghiệp. Microsoft Dynamics CRM 
cung cấp cho nhân viên bạn những công cụ và lượng thông tin cần thiết, cho 
họ một tầm nhìn bao quát về toàn bộ khách hàng của công ty.  

Với khả năng triển khai đa dạng, Microsoft Dynamics CRM cho phép lựa chọn 
phiên bản triển khai cài đặt tại server của nhà cung cấp (on-demand) hoặc tại 
server của khách hàng (on-premise) hoặc kết hợp hài hòa cả hai cách, nhờ đó 
nhanh chóng thu lại lợi nhuận trên khoản đầu tư và tiết kiệm chi phí. Mô hình 
sử dụng này giúp đáp ứng nhu cầu của mọi quy mô kinh doanh và mọi loại 
hình doanh nghiệp.

Giả i phá p Microsoft Dynamics CRM giú p cá c doanh nghiệ p:
• Có  tầ m nhì n bao quá t 3600 về  khá ch hà ng
• Đạt được mức độ phù hợp tối đa với nhu cầu sử dụng của từng người dùng
• Dễ  dà ng thí ch nghi vớ i những thay đổi trong kinh doanh
• Nhanh chó ng hoà n tấ t dự  á n và  thu lợ i nhuậ n

Các hệ thống quản lý của Microsoft Dynamics CRM

  

Triển khai linh hoạt 

E-mail

Thư tínĐiện thoại

Fax

Gặp mặt trực tiếp

Web

M
ar

ke
tin

g  
    

    
 Kinh doanh              Dịch vụ                    xRM

Điểm 
bán hàng

Tầm nhìn 
360° về 
khách hàng

Các quy trình kinh 
doanh có thể tùy chỉnh

Kiến trúc hướng 
đến dịch vụ

Phiên bản on-demand/
on-premise

Cấu hình/
Tùy chỉnh

Phòng ban/
Doanh nghiệp

Một/nhiều người 
dùng trên một server

Ph
ân

 tíc
h thông tin hỗ trợ hoạt động



“ Giải pháp 
Microsoft Dynamics 

CRM luôn đồng 
hành cùng khát 
vọng của chúng 

tôi muốn thấu hiểu 
và phục vụ khách 

hàng ngày càng tốt 
hơn trong một thị 
trường năng động 

và phát triển không 
ngừng như ngày 

nay.”

Ông Urs Spillmann
Giám Đốc 

Marketing & Sales
Cty TNHH Holcim 

(Vietnam)

Tù y chỉ nh point-and-click

PHÙ HỢ P TUYỆ T ĐỐ I VỚ I NHU CẦ U SỬ  DỤ NG CỦ A TỪ NG NGƯỜ I DÙNG
Cho phé p ngườ i dù ng truy cậ p thông tin đúng theo phân bổ  công việ c của 
từ ng cá  nhân và  quả n lý  khá ch hà ng trong cá c ứ ng dụ ng quen thuộ c thườ ng 
dù ng hà ng ngà y.
• Nhờ  khả  năng tí ch hợ p vớ i cá c ứ ng dụ ng quen thuộ c củ a Microsoft, CRM 

dễ  dà ng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người dùng.  
• Vớ i cá c công cụ  trự c quan, hì nh ả nh rõ  rà ng và  khả  năng dễ  lậ p bá o cá o, 

CRM giú p nhân viên tổ ng hợ p thông tin khá ch hà ng và o mộ t đầ u mố i duy 
nhấ t, nâng cao năng suấ t là m việ c củ a họ .

• Giả m chi phí  đà o tạ o và  cho phé p ngườ i dù ng sử dụng ngay nhờ  khả  
năng tí ch hợ p củ a CRM vớ i cá c công cụ  mà  họ  đang sử  dụ ng.

• CRM hỗ  trợ  chứ c năng truy cậ p offl ine và  lậ p bá o cá o từ  dữ  liệ u đượ c đồ ng 
bộ  hó a. Nhờ  đó , nhân viên có  thể  là m việ c mọ i lú c mọ i nơi, giú p mang lạ i lợ i 
nhuậ n tố i đa cho công ty. 

NHANH CHÓ NG THÍ CH NGHI VỚ I MỌ I THAY ĐỔ I TRONG KINH DOANH
Nhanh chó ng ứ ng phó  vớ i biế n độ ng thị  trườ ng bằ ng giả i phá p CRM có  tí nh 
linh hoạ t cao để  phá t triể n và  thí ch nghi vớ i công việ c kinh doanh củ a doanh 
nghiệ p. Với khả năng tùy chỉnh point-and-click, cho phép tích hợp và truy 
xuất lượng thông tin không hạn chế từ một màn hình đơn nhất, giúp việc 
triển khai và tùy chỉnh trở nên đơn giản và nhanh chóng, phù hợp với nhu 
cầu hiện tại của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể nâng cấp xuyên suốt quá 
trình phát triển. 
• Thay đổ i nhanh chó ng bằ ng cá ch sử  dụ ng cá c công cụ  trự c quan cho 

phé p cá c đơn vị  kinh doanh tù y chỉ nh Microsoft Dynamics CRM ở  cấ p 
phân tí ch kinh doanh.Tạ o và  điề u chỉ nh cá c đố i tượ ng, biể u mẫ u, luồ ng 
công việ c và  nhiề u thứ  khá c để  theo kị p nhữ ng nhu cầ u thay đổ i củ a     
doanh nghiệ p. 

• Thay đổ i sâu sắ c vớ i công cụ  phá t triể n .NET chuẩ n và  cá c kỹ  năng trong 
ngành IT để  thự c hiệ n cá c tù y chỉ nh có  thể  nâng cấ p mộ t cá ch nhanh 
chó ng và  hiệ u quả . Thú c đẩ y kiểu kiến trúc hướng đến dịch vụ (SOA) 
quen thuộc và  cá c dị ch vụ  web chuẩ n để  hợ p nhấ t cá c quy trì nh khá ch 
hà ng xuyên suố t cá c ứ ng dụ ng củ a doanh nghiệ p. 

• Thay đổ i hoà n toà n bằ ng cá ch sử  dụ ng Microsoft Dynamics CRM là m 
nề n tả ng cho cá c giải pháp quản trị mối quan hệ̣ khách hàng vượ t ra khỏ i 
khuôn khổ  các nhu cầu quản lý thông thường. 

Tù y chỉ nh point-and-click



Bả ng biể u phân tí ch trong giao diệ n Microsoft Outlook 

“Sự  tí ch hợ p chặ t 
chẽ  giữ a Microsoft 
Dynamics CRM và  
cá c phầ n mề m khá c 
củ a Microsoft - bao 
gồ m Microsoft SQL 
ServerTM, Microsoft 
Offi ce Outlook®, 
Word, Excel® và  
SharePoint® Server - 
giú p chú ng tôi quả n 
lý  khá ch hà ng hiệ u 
quả  nhấ t từ  trướ c 
đế n nay.” 
MARC DATELLE
Tổ ng Giá m đố c,
Cypress Care

CUNG CẤP TẦ M NHÌ N BAO QUÁ T 3600  VỀ  KHÁ CH HÀ NG
Biế n cá c dữ  liệ u rờ i rạ c khá c nhau thà nh thông tin thự c tiễ n cho nhữ ng ngườ i cầ n 
chú ng nhấ t - những  ngườ i dù ng cuố i. Hợ p nhấ t cá c dữ  liệ u đượ c lưu giữ  trong toà n 
doanh nghiệ p, bao gồ m dữ  liệ u trong cá c hệ  thố ng kinh doanh, ứ ng dụ ng tù y chỉ nh 
cũ ng như trên má y desktop củ a ngườ i dù ng, nhờ  đó  nhân viên phụ  trá ch Quả n lý  
mối quan hệ  khá ch hà ng dễ  dà ng bá o cá o và  phân tí ch để  đưa ra quyế t đị nh hà nh 
độ ng cụ  thể . 
• Giú p ngườ i dù ng có  tầ m nhì n thấ u đá o vớ i cá c công cụ  thân thiệ n cho việ c lậ p 

bá o cá o để  họ  có  thể  truy cậ p thông tin kị p thờ i mà  không cầ n đế n sự  trợ  giú p 
củ a bộ  phậ n IT.

• Giú p nhân viên có  sự  hiể u biế t trong khi hà nh độ ng bằ ng cá ch kế t hợ p cá c phân 
tí ch dự  đoá n vớ i tiế n trì nh tự  độ ng hó a kinh doanh. Nhờ  đó , nhân viên có  thể  tiế p 
cậ n thông tin mà  họ  cầ n để  có  tầ m nhì n bao quá t 3600 về  khá ch hà ng. 

• Giả m tố i đa chi phí  bằ ng cá ch tậ n dụ ng cá c công nghệ  phân tích thông tin 
đượ c tí ch hợ p trong cá c sả n phẩ m tiêu chuẩ n củ a Microsoft như
Microsoft SQL Server và  Microsoft Excel.

NHANH CHÓ NG HOÀ N THÀ NH DỰ  Á N VÀ  THU LỢ I NHUẬ N
Giả i phá p CRM mang đến cho doanh nghiệp những thành công nhanh chóng 
trên lĩnh vực IT và  tà i chí nh nhờ  thờ i gian hoà n vố n đầ u tư nhanh và  tổ ng chi 
phí  sở  hữ u thấ p. Khả  năng cà i đặ t tinh gọ n và  quả n lý  đơn giả n giú p bạ n triể n 
khai và  hoạ t độ ng nhanh chó ng. 
• Tậ n dụ ng tố i đa lợ i í ch củ a khoả n đầ u tư và o cá c sả n phẩ m và  công nghệ  

củ a Microsoft nhờ  tí ch hợ p chặ t chẽ  vớ i cá c phầ n mề m và  dị ch vụ  khá c củ a       
Microsoft, bao gồ m cá c tí nh năng bả o mậ t thố ng nhấ t, bả n vá  lỗ i và  quả n lý  
cấ u hì nh, triển khai tự động hóa cũ ng như cá c công cụ  giá m sá t và  phân tí ch. 

• Hoạ t độ ng nhị p nhà ng vớ i cá c ứ ng dụ ng hiệ n có  thông qua kiến trúc hướng 
tớ i dị ch vụ  quen thuộc và  cá c dị ch vụ  web chuẩ n. 

• Tù y chọ n triể n khai giả i phá p theo phiên bả n on-demand, on-premise hoặc 
kết hợp cả hai, đượ c cung cấ p trên nề n kiế n trú c và mô hình dữ liệu thông 
thường, dễ tiếp cận. Bạ n có  thể  thay đổ i lự a chọ n củ a mì nh và o bấ t cứ  lú c 
nà o hoặ c chọn host nội bộ để  tố i ưu việ c kiể m soá t và  tí nh linh hoạ t.

Bả ng biể u phân tí ch trong giao diệ n Microsoft Outlook 



“Chú ng tôi cầ n 
mộ t giả i phá p CRM 

chung cho tấ t cả  
cá c văn phò ng trên 

toà n thế  giớ i củ a 
mì nh để  am hiể u 

sâu sắ c khá ch hà ng. 
Họ  có  mặ t trên toàn 

cầu và  chú ng tôi 
cầ n mộ t tầ m nhì n 
thố ng nhấ t về  cá c 
doanh nghiệ p củ a 
họ  để  phụ c vụ  họ  

mộ t cá ch hiệ u quả .”
JENNIFER GRASSAN

Giá m đố c Dự  á n 
Hệ  thố ng CRM tạ i Mỹ  

Jones Lang LaSalle

TÍ NH SẴ N SÀ NG CAO, HOẠ T ĐỘ NG HIỆ U QUẢ  VÀ  KHẢ  NĂNG CÓ  THỂ  MỞ  RỘ NG
Mở rộng một cách hiệu quả để đáp ứng tối đa các nhu cầu triển khai rộng khắp toàn 
cầu với một giải pháp CRM luôn sẵn sàng với khả năng đáp ứng cao. Kiể m soá t 
toà n diệ n thông qua cá c tù y chọ n linh hoạ t về  cân bằ ng tả i (load balancing), phân 
cụ m dữ  liệ u và  khố i lượ ng giao dị ch cũ ng như tù y chọ n cấ u hì nh và  tố i ưu hó a để  
đá p ứ ng yêu cầ u về  tố c độ  và  băng thông. Điề u tuyệ t vờ i nhấ t là  nhờ  cá c công cụ  
và  kỹ  năng chuẩ n củ a công nghệ  Microsoft, doanh nghiệ p có  thể  thự c hiệ n tấ t cả  
điề u nà y vớ i chi phí  thấ p nhấ t. 
• Tăng tố i đa hiệ u quả  hoạ t độ ng bằ ng công nghệ  có  nhữ ng kỹ  năng và  kỹ  thuậ t 

tiêu chuẩ n tố i ưu, bao gồ m Dị ch vụ  Thông tin Internet củ a Microsoft (Microsoft 
Internet Information Services), phầ n mề m cơ sở  dữ  liệ u Microsoft SQL Server® 
và  Microsoft Exchange Server. 

• Cấ u hì nh để  đá p ứ ng yêu cầ u băng thông nhờ  cá c tù y chọ n có  tí nh linh hoạ t cao 
giú p tăng hiệ u suấ t đá p ứ ng qua mạ ng nộ i bộ  (LAN) hay mạ ng diệ n rộ ng (WAN). 

• Tăng theo tỷ  lệ  vớ i cân bằ ng tả i (load balancing), công nghệ  web farm cluster-
ing, hệ  thố ng exchange clustering và  SQL Server mirroring để  linh hoạ t đá p ứ ng 
nhữ ng nhu cầ u triể n khai củ a doanh nghiệ p lớ n hoặ c nhỏ .  

• Triể n khai để  phá t triể n theo phiên bả n on-demand hoặc on-premise hoặ c kế t hợ p 
cả  hai. Tấ t cả  đề u dự a trên cù ng mộ t mô hì nh dữ  liệ u và  kiế n trú c mạ ng lướ i dị ch 
vụ . 

Kiế n trú c Microsoft Dynamics CRM cho doanh nghiệ p
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Công cụ Quản trị mối quan hệ khách hàng
Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics™ CRM

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.
MICROSOFT KHÔNG CÓ BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HAY THEO LUẬT ĐỊNH VỀ NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY.
Thông tin trong tài liệu này, bao gồm các đường dẫn URL và các Website tham khảo khác trên Internet, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trừ khi có thông báo nào khác, các công 
ty, các tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ e-mail, logo, con người, nơi chốn, và các sự kiện được mô tả trong các ví dụ ở đây chỉ là giả định. Không có bất cứ mối liên quan nào trên thực tế với 
bất cứ công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ e-mail, logo, con người, nơi chốn, và sự kiện được ngụ ý hay suy luận. Tuân thủ tất cả luật bản quyền hiện hành là trách nhiệm của người 
sử dụng. Trong phạm vi không hạn chế quyền hạn theo bản quyền, không có bất cứ phần nào trong tài liệu này được phép sao chép, lưu trữ hoặc giới thiệu trong một hệ thống truy tìm, hoặc 
truyền đi dưới bất cứ hình thức hoặc phương tiện nào (điện tử, cơ khí, bản sao, bản ghi âm, hay cách khác), hoặc vì bất cứ mục đích nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tập đoàn 
Microsoft. 
Microsoft có thể có bằng sáng chế, đơn xin cấp bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác cho chủ đề chính trong tài liệu này. Trừ khi được quy định rõ ràng 
trong thỏa thuận cấp phép bằng văn bản từ Microsoft, việc cung cấp tài liệu này không cấp cho bạn bất cứ giấy phép nào cho các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí 
tuệ nào khác.
© 2008 Microsoft Corporation. Giữ bản quyền.

Microsoft, BizTalk, Excel, Microsoft Dynamics, Logo của Microsoft Dynamics, PerformancePoint, SharePoint, SQL Server, Windows, và Windows Mobile là thương hiệu của Tập đoàn 
Microsoft ở Mỹ và /hoặc ở các quốc gia khác. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Về Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics là dòng giải pháp quản trị tài chính, quan hệ khách hàng và chuỗi cung ứng, giúp bạn tự tin khi đưa ra các quyết định kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả hơn. Được cung cấp thông qua mạng lưới các đối tác chuyên nghiệp cung ứng các dịch vụ chuyên môn, các giải pháp tích hợp và linh hoạt này hoạt động tương tự và tương thích với 
các phần mềm quen thuộc của Microsoft để hợp lý hóa các quy trình xuyên suốt toàn doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay với Công ty Microsoft Việt Nam hoặc truy cập website: www.microsoft.com/dynamics
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