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1. Worldsoft Who we are
Thành lập năm 2002, Worldsoft hướng
đến mục tiêu giảm thiểu chi phí cho

1

những khách hàng mong muốn có
được sản phẩm phần mềm công nghệ

2

cao.Với hơn 10 năm tham gia nghiên
cứu & phát triển sản phẩm về lĩnh vực
xây dựng và kinh doanh bất động sản.
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Sản phẩm của Worldsoft hiện đã cung

cấp cho nhiều khách hàng là những
Công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây
dựng và kinh doanh Bất động sản tại
Việt Nam
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1. Khách hàng
Coteccons: Hơn

30 Dự án quốc tế và trong nước được quản lý trên hệ thống: Vivo

City, Metropolis Thảo Điền, The One ,Aeonmall
Phú Mỹ Hưng:

97 Dự án bất động sản – Hơn 20.000 Hợp đồng –khách hàng

Novaland: Hơn

20 dự án BĐS –hệ thống tương tác với trên 300 nhân viên sale

Thuận Việt Construction:

4

Dự án có tổng trị giá trên

5.000 tỷ đang được ứng

dụng hệ thống ERP.
Searefico: Triển khai hệ thống ERP để đạt mục tiêu quản lý quy mô doanh thu trên

1.000 tỷ, thống nhất 2 công ty con và 3 chi nhánh
4

1.Khái niệm về ERP

Q&A
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1.Khái niệm về ERP
Chuỗi
cung ứng

ERP = Enterprise Resource Planning (Quản trị nguồn lực doanh nghiệp)

ERP là một hệ thống quản trị bao gồm một bộ tổng hợp các phân hệ
“Modules” phần mềm phục vụ các quy trình giao dịch và quản trị của một
doanh nghiệp

Các dịch
vụ và sản
xuất

Tài chính

Quản trị
nguồn lực
doanh
nghiệp

ERP cung cấp một phương pháp có tổ chức nhằm tối đa hóa hoạt
động của một doanh nghiệp thông qua việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu
chung một cách hợp lý và an toàn
Chăm sóc
khách
hàng

Nguồn
nhân lực
Giao diện
tích hợp
giải pháp
chuyên
ngành
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2.Mục tiêu của ERP

Q&A
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2.Mục tiêu của ERP

DATA

• Các quy trình hoạt
động kinh doanh
• Hệ thống phần
mềm đa chức năng

4/22/2020

Cơ sở dữ liệu
thống nhất
DATA

Phân tích dữ liệu
Một bức tranh chung
cua Công ty Thông tin
nhất quán và sẵn sàng
giúp đưa ra quyết định,
đánh giá hoạt động kịp
thời và hiệu quả. Thông
tin chung được chia sẻ
trong toàn hệ thống.
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2.Mục tiêu của ERP
Nâng cao hiệu quả công việc-Cho phép thực hiện được nhiều công việc hơn,
nhanh hơn với cùng nguồn lực

Quy trình đơn giản,nhanh hơn-Đảm bảo nâng cao tính hiệu quả của các nhân
viên các phòng ban.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Giảm chi phí doanh nghiệp.

Cải thiện tính chính xác của dữ liệu.
9

2.Mục tiêu của ERP
Hỗ trợ các công cụ/thông tin để từ đó cắt giảm các chi phí

Giảm thời gian lập các báo cáo và đối chiếu dữ liệu
Chi phí thực hiện các quy
trình nghiệp vụ: loại bỏ các
thao tác nhập liệu thủ công lại
tại các khâu

Kiểm soát được các chi phí
và hoạt động theo từng dự án

02
01

03

Cải thiện tính chính xác của
dữ liệu nhờ tính kế thừa

06

04

Thông tin quản trị kịp thời

05
Quy trình tích hợp tiết kiệm thời gian giữa các phòng ban
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2.Mục tiêu của ERP
Nâng cao hiệu quả công viêc trong hoạt động

Quy trình đơn giản và nhanh hơn, Quản lý chi tiết các
chi phí

Sử dụng ngôn ngữ chung trong tài chính trong
quản lý dự án

Lập ngân sách và quản lý hoạt động: các Ban QLDA
có thói quen lập ngân sách và thực hiện theo ngân
sách
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3.Lợi ích mang lại của ERP

Q&A
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3.Lợi ích mang lại của ERP

1

3

Phương pháp quản trị

Năng lực quản trị

Tích hợp sẵn những quy trình quản lý
tiên tiến, chuẩn mực, chuyên sâu và
phù hợp ngành, phù hợp xu hướng
ngành
Lĩnh hội những kiến thức tiên tiến từ
thế giới giúp doanh nghiệp thúc đẩy
cho sự phát triển vượt bậc và bền
vững

Làm việc có quy trình và tuân thủ
Thừa hưởng kết quả, không trùng lắp, kéo đẩy
và
kiểm soát chéo.
Chuẩn hóa quy trình và số liệu
Lĩnh hội và nâng cao năng lực cá nhân, tổ chức
Nâng cao chất lượng dịch vụ cho: khách hàng,
nhân viên
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Năng lực cạnh tranh

Đồng nhất mô hình

Dễ dàng mở rộng và áp dụng cho các
đơn vị mới
Cùng văn hóa làm việc và quản trị

Dễ dàng mở rộng và áp dụng cho các
Công ty con
Cùng văn hóa làm việc và quản trị

4
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4.Những phân hệ ERP
Contruction WorldSoft

Q&A
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4.Những phân hệ ERP Contruction WorldSoft

ERP
Contruction
WorldSoft

Quản lý dự án
(Project
management)
4/22/2020

Quản lý cung
ứng vật tư (
Procurement)

Quản lý Nhân
sự tiền lương
(HR& payroll)

Quản lý kho
(Inventory)

Quản lý tài sảnthiết bị ( Asset
management)

Quản lý kế toán-tài
chính (AccountingFinance)
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4.Những phân hệ ERP Contruction WorldSoft

Quản lý dự án (Project management)
▪Quản lý BOQ & dự toán thi công
▪Hợp đồng & thanh toán, quyết toán (main
contract & payment process)
▪Hợp đồng& thanh toán nhà thầu phụ (subcontract & payment process
▪Kiểm soát ngân sách dự án (Project budget)
▪Quy trình nhu cầu vật tư

Quản lý cung ứng vật tư ( Procurement)
▪Hoạch định nhu cầu và kế hoạch cung ứng (
procurement plan)
▪Tối ưu hóa mua hàng (sourcing optimization )
▪Quản lý dữ liệu nhà cung cấp (Supplier database)
▪Hợp đồng & Đơn hàng vật tư (Purchase order)
▪Quy trình thanh toán đơn hàng (PO payment
process)

Quản lý Nhân sự tiền lương
(HR& payroll)
▪Quản trị nhân sự ( Employer
profile)
▪Hợp đồng lao động (Contract)
▪Chấm công (Attendance
tracking)
▪Tiền lương và phúc lợi (
Payroll & benefits)

Quản lý tài sản-thiết bị ( Asset management)
▪Quản lý tài sản thiết bị (Asset)
▪Hoạch định nhu cầu và kế hoạch cung ứng (Procurement plan)
▪Tối ưu hóa mua hàng ( Sourcing optimization)
▪Đơn hàng( Purchase order)
▪Điều chuyển thiết bị (Asset transfer )
▪Bảo trì & sửa chữa TSTB (Asset maintenance )

4/22/2020

Quản lý kho (Inventory)
▪Nhập –Xuất –Tồn kho
(inventory)
▪Điều chuyển vật tư và thiết bị
(materials transfer)

Quản lý kế toán-tài chính (AccountingFinance)
▪Quy trình thanh toán (payment
processing)
▪Kế toán TSCĐ/CCDC
▪Tổng hợp chi phí,tính giá thành theo
dự án ( project costing )
▪Báo cáo kế toán quản trị (management
report )
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4.ERP Worldsoft Công nghệ tiên tiến nhất
- Mobile app in Apple Store
- Multi business units ( đa công ty)

-

Support multi-platform ( tương thích với tất cả các
thiết bị

- Công nghệ MVC 5.0
- Bootstrap 3.0 multi platform + JQuery & Angular JS,
Realtime socket signalR (chat),

- IIS caching (Nâng cao hiệu suất xử lý và truy cập),
- Reris caching (Nâng cao khả năng đáp ứng

4/22/2020
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4.ERP Worldsoft-thiết kế và lập trình linh
hoạt
Phần mềm được thiết kế linh hoạt cho phép người dùng

-

Tự xây dựng các master data
Tự thiết lập các quy trình duyệt linh động, thay đổi, hiệu chỉnh quy trình
Tự thiết kế các biểu mẫu in sử dụng công cụ nhúng file word vào phần mềm
Cấu trúc multi company cho phép khai báo thêm Công ty con, chi nhánh

4/22/2020
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ERP Contruction WorldSoft

5. Phân hệ quản lý dự án

Q&A
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5. Phân hệ quản lý dự án
Hoạch định

Tất cả các quy trình khép kín: Từ việc

+ Ngân sách dự án: BOQ, Budget

hoạch định kế hoạch thực hiện dự án

+ Dòng tiền thu và dòng tiền chi cho dự án

đến thực tế thực hiện, và kiểm soát tiến

+ Chi phí công trình, chi phí thầu phụ, chi phí vật tư

độ, thực tế thu chi trong quá trình thực

+ Tiến độ: Thứ tự công việc, thời gian hoàn thành.

hiện.
Thực tế thực hiện

+ Khối lượng hoàn thành
+ Khối lượng nghiệm thu
+ Thực tế thu, chi
+ Tiến độ hoàn thành

4/22/2020

Kiểm soát

+ Doanh thu, chi phí
+ Tiến độ thực hiện
+ Điều chỉnh dự toán.
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5. Quy trình quản lý dự án
Tổng quan quy trình quản lý dự án

Trúng thầu
Quy trình thanh toán
Chủ đầu tư
Dự toán Dòng tiền thu

Quy trình thanh toán
thầu phụ
BOQ Chủ đầu tư

Dự toán thực hiện

Dự toán Dòng tiền Chi
Cập nhật Khối lượng
hoàn thành Budget

Cập nhật Khối lượng
hoàn thành BOQ

Revise Budget
Revise BOQ
Quy trình mua hàng
Báo cáo
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5. Quy trình quản lý hợp đồng CĐT
1:N

Quy trình thanh toán chủ đầu tư
Dự toán BOQ

1:1

Gói thầu CĐT

1:1

Gói thầu CĐT

Hợp đồng CĐT

BOQ trúng thầu
N:1

Đề nghị tạm ứng

1:1
Phiếu XN KL HT
1:1
Bảng tính GT HT
1:N

Hồ sơ TT theo đợt

Phụ lục CĐT
1:1
1:1

Biên bản
nghiệm thu

1:1

Thanh lý

1:1
Phiếu XN KL QT
1:1
Bảng tính GT QT
1:1
Hồ sơ QT
1:1
Hồ sơ Kỳ bảo hành
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4. Quy trình quản lý hợp đồng thầu
Quy trình thanh toán thầu phụ
Dự toán Thi Công
1:N
Gói thầu
1:1
Hợp đồng NTP
1:N
Phụ lục

1:N

Quy trình cung ứng
Hồ sơ tạm ứng

1:N
1:N

Phiếu XN KL HT

1:1

1:1
Hồ sơ thanh toán

Bảng tính GTHT

1:1
1:1
Phiếu XN KL QT

1:1
Bảng tính GT QT

Hồ sơ Quyết toán

1:1
Hồ sơ kỳ bảo hành
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5. Quy trình quản lý dự án
Báo cáo dự án
Cung cấp báo cáo tổng hợp nhiều tiêu chí
_Theo khối lượng thực hiện
-So sánh với dự toán
-Chỉ tiêu tài chỉnh : doanh thu giá vốn, lãi gộp
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5. Quy trình quản lý dự án
Báo cáo dòng tiền dư án
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5. Quy trình quản lý dự án
Biểu đồ khối lượng hoàn thành
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6. Quy trình quản lý cung
ứng

Q&A
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6. Quy trình quản lý cung ứng
Hiệu quả đem lại
➢ Kiểm soát được kế hoạch mua hàng hợp lý
➢ Lưu trữ dữ liệu vật tư và đơn giá
➢ Thông tin nhà cung cấp, đơn giá theo nhà cung cấp

➢ Kiểm soát quy trình mua hàng từ bộ phận mua hàng đế bộ

phận kế toán.

➢ Quy trình cung ứng vật tư

➢ Dữ liệu đồng nhất trên hệ thống

➢ Nhu cầu vật tư theo dự toán và ngoài dự toán

➢ Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất trong điều kiện nhất

➢ Hoạch định kế hoạch cung ứng & hiện thực kế hoạch
➢ Quy trình so sánh giá để tối ưu hóa cung ứng
➢ Đơn hàng mua vật tư/dịch vụ
➢ Quy trình thanh toán

định

➢ Tối ưu quy trình mua hàng từ kế hoạch mua hàng, mua hàng,
nhập kho đến kế toán
➢ Quản lý tồn kho, báo cáo chính xác và cụ thể theo nhiều chiều
quản lý: kho, đối tượng liên quan, dự án
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6. Quy trình quản lý cung ứng
Tổng quan quy trình cung ứng

Cần
báo
giá

Nhu cầu
vật tư

Tiếp nhận
và hoạch
định

Tổng hợp
nhu cầukế hoạch
cung ứng

Thư mời
báo giá

So sánh giá
chọn nhà
cung cấp

Không cần báo giá

Đơn
hàng,
hợp đồng
Lệnh nhập kho

Phiếu nhập kho
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6. Quy trình quản lý cung ứng
Chi tiết quy trình
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6. Quy trình quản lý cung ứng
Báo cáo thống kê đa chiều
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Theo dõi nhu cầu-đơn hàng-nhập kho
Theo dõi đơn hàng-nhập kho
Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp
Theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp
Thống kê vật tư cho dự án
Biểu đồ giá vật tư

Các Báo cáo nhập-xuất-tồn
▪ Nhập–xuất-tồn kho
▪ Báo cáo nhập kho
▪ Báo cáo xuất kho
▪ Theo dõi hàng nhập tổng hợp
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6. Quy trình quản lý cung ứng
Biểu đồ giá mua
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7. Quy trình quản lý kho

Q&A
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7. Quản lý kho dự án
Dữ liệu tức thời
Nhập kho theo phiếu nhu cầu
Nhập điều chuyển
Nhập bán thành phẩm/thành phẩm

Nhập thu hồi
Nhập khác
Xuất điều chuyển theo phiếu nhu cầu
Xuất thi công theo hạng mục, giai đoạn, theo nhà thầu

phụ
Xuất trả hàng theo nhà cung cấp –theo đơn hàng mua
Xuất bán
Xuất khác
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8. Phân hệ tài sản thiết bị

Q&A
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8. Quản lý tài sản thiết bị
Quản lý vòng đời của TSTB

Mua sắm
• Lập kế hoạch đầu tư mua sắm
• Khảo sát và duyệt chi phí đầu
tư
• Đơn hàng –nhập kho
• Theo dõi chi tiết theo từng
TSTB

Bảo trì và Sửa chữa
• Tạo thông báo bảo trì, sửa
chữa
• Work Order: lệnh bảo trì kế
hoạch/ sửa chữa sự cố
• Dịch vụ thuê ngoài.
• Ghi nhận thời gian, nhân
công, Nguyên nhân, kết
quả, hành động, khắc phục
• Kết chuyển chi phí

Master data
• Định nghĩa,khai báo bộ
danh mục dùng chung
• Theo dõi quá trình sử
dung
• Theo dõi lịch sử sửa
chữa
• Kiểm kê TSTB
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9. Phân hệ kế toán
tài chính

Q&A
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9. Phân hệ kế toán tài chính
▪Phân hệ kế toán cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính công ty. Phân hệ này ghi nhận
tất cả các giao dịch có liên quan đến kế toán được ghi nhận trực tiếp tại sổ cái hoặc được kết sổ từ
các phân hệ khác và đảm bảo các dữ liệu này luôn luôn hoàn thiện, chính xác, và kịp thời.
▪Dữ liệu phát sinh tại các phân hệ quản lý dự án, cung ứng vật tư, kho được chuyển về phân hệ kế
toán theo thời gian thực.
▪Quản lý tài khoản kế toán: cho phép khai báo hệ thống tài khoản kế toán và chỉnh sửa linh hoạt.
▪Theo dõi doanh thu/chi phí theo từng dự án (project code)
▪Cung cấp nhiều chiều thông tin để phân tích: theo dự án, theo phòng ban, theo mã ngân sách
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9. Phân hệ kế toán tài chính
Acount receivables quản lý công nợ phải thu theo

khách hàng và chi tiết đến hợp đồng
Account payables: quản lý công nợ phải trả theo nhà
cung cấp và chi tiết đến hợp đồng/đơn hang. Theo dõi

tuổi nợ
Fixed assets: quản lý danh mục TSCĐ/CCDC, quá
trình khấu hao và sửa chữa, cấp sử dung
General ledger
Controlling: kiểm soát theo dự án
Báo cáo tài chỉnh drill down đến các cost center, dự án
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9. Phân hệ kế toán tài chính
▪Cho phép tạo các mẫu báo cáo tài chính: cân đối
phát sinh, kết quả hoạt động kinh doanh.
▪Khả năng ghi nhận các giao dịch bằng ngoại tệ và
hỗ trợ người sử dụng xem được bút toán hạch toán
với các loại tiền khác nhau: Loại tiền hạch toán (Local
Currency), ngoại tệ (Foreign Currencey)

41

9. Phân hệ kế toán tài chính
▪Cho phép tạo các mẫu báo cáo tài chính: cân đối
phát sinh, kết quả hoạt động kinh doanh.
▪Khả năng ghi nhận các giao dịch bằng ngoại tệ và
hỗ trợ người sử dụng xem được bút toán hạch toán
với các loại tiền khác nhau: Loại tiền hạch toán (Local
Currency), ngoại tệ (Foreign Currencey)
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9. Báo cáo quản trị
Cung cấp các chỉ tiêu quan trọng
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10. Phân hệ Nhân sự tiền
lương

Q&A
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10. Phân hệ nhân sự tiền lương
•Quản lý hồ sơ nhân viên – Personnel Administration
•Quản lý tổ chức – Organizational Management Quản
lý tuyển dụng – Recruitment Management
•(Quản lý đào tạo – Training and Events
•Quản lý chấm công – Time Management
•Quản lý tính lương - Payroll Management
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10. Phân hệ nhân sự tiền lương
Báo cáo thống kê

Tuong tasc o
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11. Thời gian triển khai ERP
Milestones
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Q&A

CÔNG TY CP THẾ GIỚI CN PHẦN MỀM

Địa chỉ:Nhà 2 , CVPM Quang Trung ,P.Tân Chánh Hiệp,
Quận 12, TP HCM
VP kinh doanh: Tòa nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái,

Quận 7. TP HCM
Điện thoại : 0903746420
Q&A

Email : hanh.nguyen@worldsoftco.com

Website: www.worldsoft.com.vn
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