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Hệ thống Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) là gì?

➢ 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.

➢ 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.

Quản trị
nguồn lực

doanh
nghiệp

Chuỗi
cung ứng

Các dịch
vụ và sản

xuất

Nguồn
nhân lực

Giao diện
tích hợp
giải pháp
chuyên
ngành

Chăm sóc
khách
hàng

Tài chính
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Vì sao chọn Worldsoft?

• Chúng tôi hướng tới chất lượng trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, cho

dù là những ứng dụng chạy trên web nhỏ nhất, đến những phần mềm ứng

dụng các thuật toán phức tạp cho các giải pháp phức tạp hay tích hợp đa

phân hệ trong công tác kinh doanh cũng như dự đoán giá chứng khoán.

• Mọi khâu vận hành của sản phẩm đều được thiết kế dựa trên những đặc

tả cụ thể và được giám sát chặt chẽ để có thể đảm bảo mọi giải pháp tới tay

khách hàng đều mang chất lượng cao nhất và giá thành thấp nhất có thể.

• Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phần mềm với những giải pháp có tính

tin cậy cao và chất lượng cao nhất.

• Worldsoft được coi là một trong những nhà cung cấp phần mềm hàng đầu,

nơi kết hợp sức mạnh của công nghệ tối tân và những hiểu biết thấu đáo về

môi trường kinh doanh cũng như văn hoá làm việc đặc thù của Việt Nam.



Quản lý sản

xuất

Quản lý vật

tư

Quản lý tài 

sản 

Quản lý kinh

doanh
Kế toán-tài 

chính 

Báo cáo  tài chính Báo cáo …….Báo cáo sản xuất
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Thách thức của Công ty SGM khi chưa có hệ thống quản lý
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Thách thức của Công ty SGM khi chưa có hệ thống quản lý

Khó nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác.

Khó khăn trong kết nối và chia sẻ số liệu giữa các phòng ban.

Các hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh không được thực
hiện theo dõi sát sao, chính xác và kịp thời .

Hoạt động cung ứng và quản lý kho mất rất nhiều thời gian .

Tiến độ giao hàng thường xuyên bị chậm .



Quản lý kinh

doanh

Quản lý vật tưQuản lý sản xuất Kế toán-tài chính 

Mục tiêu ứng dụng Hệ thống ERP 
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Các quy
trinh hoạt
động kinh

doanh

Hệ thống
phần mềm

đa chức
năng

Một bức tranh chung toàn
cảnh về hoạt động của SGM

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.

Mục tiêu ứng dụng Hệ thống ERP 
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Mục tiêu ứng dụng Hệ thống ERP 

Nâng cao hiệu quả công việc-Cho phép SGM 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 .



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 kinh doanh (Sales oppotunity) 
▪Dữ liệu khách hàng & nhu cầu khách hàng
▪Bảng giá sản phẩm chuẩn
▪Báo giá và đơn hàng 
▪Quy trình giao hàng
▪Quy trifnh chăm sóc khách hàng  

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

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 năng lực hoạt động của thiết bị.
▪Bảo trì & sửa chữa TSTB (Asset maintenance )

Quản lý kế toán-tài chính (Accounting-
Finance)

▪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 ) 

ERP Production
Quản lý sản xuất (Production management)

▪Tạo B.O.M
▪Quy trình hoạch định cung ứng & sản xuất
▪Quy trình sản xuất gia công 
▪Tối ưu hóa 
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Báo Giá

Phiếu Đề nghị giao 

hàng

Đơn hàng
Phiếu Đề Nghị Sản 

Xuất theo ĐH 

Xử lý

Kế hoạch sản xuất

 (n YCSX=n ĐH)

Yêu cầu sản xuất 

PHÂN HỆ SẢN XUẤT

Phiếu Nhu cầu vật tư

Lệnh Sản Xuất  

(từng xưởng)

Phiếu đề nghị cấp

vật tư/btp (từ LSX )

Phiếu xuất 

sản xuất 

Phiếu nhập 

Btp/tp
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Phiếu xuất bán 

hàng/ 

Kho vật tư/

kho btp 

1 : N

1:1

1 : N

1 : N

N:1

N : 1 (Theo yeu Cau)

1 : N

Phiếu Đề Nghị Sản 

Xuất  (Từ BOQ dự 

án /nguồn khác)

Phiếu Đề nghị giao 

hàng

Đơn hàng
Phiếu Đề nghị theo 

đơn hàng 

PHÂN HỆ SẢN XUẤT

Lệnh nhập kho

Kế hoạch mua hàng 

Tổng

Kế hoạch mua hàng

nhân viên

Đơn hàng

So sánh giá

Phiếu Nhập mua
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Hoá Đơn 

Bán Hàng

Kho thành 

phẩm 

1 : N

1:1

1 : N N:1

Phiếu Đề nghị 

( không theo đơn 

hàng)

eBOM 

Phiếu đề nghị 

cấp

btp đi gia 

công(từ Lệnh 

sản xuất 

Phiếu xuất 

btp đi gia công 

(từ LSX /không 

từ LSX

Phiếu nhập btp 

gia công 

Quy trình Kinh doanh-Sản xuất-Cung ứng
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Hiệu quả đem lại

▪ 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

•

Dễ dàng mở rộng và áp dụng cho

các Công ty con

Cùng văn hóa làm việc và 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

▪ Dễ dàng mở rộng và áp dụng cho các

đơn vị mới

▪ Cùng văn hóa làm việc và quản trị
Phương

pháp
quản trị

Năng lực
quản trị

Đồng
nhất mô

hình

Năng lực
cạnh
tranh
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Công nghệ hiện đại

- Every time,every where

- Multi platform

- Multi business units

- Saving license cost of window 

server and CAL
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Phân hệ kinh doanh
Báo giá-Đơn hàng
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Phân hệ kinh doanh
Báo giá-Đơn hàng
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Phân hệ kế hoạch sản xuất

Tạo/Import  BOM nhiều tầng



18

Phân hệ kế hoạch sản xuất

Lập phiếu đề nghị (work order )theo đơn hàng bán gồm

▪ Phiếu đề nghị bán thành phẩm

▪ Phiếu đề nghị lắp ráp thành phẩm

▪ Phiếu đề nghị nguyên vật liệu
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Phân hệ kế hoạch sản xuất

Hoạch định cung ứng- sản xuất để tổng hợp các mặt hàng cần sản xuất và đi mua

Dựa theo e.BOM, hệ thống sẽ tự động phân rã nguyên vật liệu, bán thành phẩm để

sản xuất/mua theo work order  
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Phân hệ kế hoạch sản xuất

Hoạch định cung ứng- sản xuất để tổng hợp các mặt hàng cần sản xuất và đi mua

Dựa theo e.BOM, hệ thống sẽ tự động phân rã nguyên vật liệu, bán thành phẩm để

sản xuất/mua theo work order  

Từ Phiếu đề nghị lập hoạch định cung ứng- sản xuất
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Phân hệ kế hoạch sản xuất
Nguyên vật liệu/btp cần mua ngoài
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Phân hệ kế hoạch sản xuất

Hoạch định cung ứng- sản xuất sẽ tạo ra :

1. Yêu cầu sản xuất
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Phân hệ kế hoạch sản xuất

Từ các yêu cầu sản xuất theo từng đơn hang, bộ phận KHSX sẽ tạo Kế hoạch sản

xuất
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Từ Kế hoạch sản xuất cho nhiều đơn hang, bộ phận KH SX tách riêng các lệnh sản

xuất theo thời gian cụ thể

Phân hệ kế hoạch sản xuất
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Phân hệ kế hoạch sản xuất

Từ Kế hoạch sản xuất cho nhiều đơn hang, bộ phận KH SX tách riêng các lệnh sản

xuất theo thời gian cụ thể
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Từ Lệnh sản xuất : BP sản xuất lập Đề nghị cấp nvl để sản xuất btp, đề nghị cấp btp

để lắp ráp thành phẩm

Phân hệ kế hoạch sản xuất
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BP kho tiếp nhận Đề nghị cấp nvl để sản xuất btp/đề nghị cấp btp để lắp ráp thành

phẩm→ Lập phiếu xuất nvl/btp

Phân hệ kho –quy trình xuất nvl/btp
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Phân hệ kho –quy trình xuất nvl/btp

BP kho lập phiếu xuất nvl/btp
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Phân hệ kho –quy trình xuất nvl/btp

BP kho lập phiếu nhập btp sau khi hoàn tất sản xuất
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Phân hệ kho –quy trình xuất btp-nhập thành phẩm

Từ Lệnh sản xuất lắp ráp, BP lắp ráp tạo phiếu đề nghị cấp btp để lắp ráp thành

phẩm → BP kho xuất btp -→ Nhập thành phẩm sau khi hoàn thành lắp ráp
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Báo cáo
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Báo cáo
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Báo cáo
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Phân hệ cung ứng

Quy trình chung

Từ Phiếu nhu cầu nguyên vật liệu/btp, bộ phận cung ứng sẽ quyết định số lượng

cần mua mới , số lượng xuất từ tồn kho

1. Số lượng mua mới: Tạo kế hoạch mua hàn → Chọn nhà cung cấp→ Gửi thư

mời báo giá→ Nhập báo giá → So sánh giá → Tạo đơn hàng mua→ Thông

báo giao hang → Nhập kho

2. Số lượng xuất từ tồn kho: BP sản xuất tạo phiếu đề nghị cấp nvl/btp → Phiếu

xuất nvl/btp
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Phân hệ cung ứng

Phiếu So Sánh 

Giá
Đơn Hàng

Lệnh Nhập Kho

Phiếu Nhập Vật 

Tư 1

Lệnh Nhập Kho
Phiếu Nhập Vật 

Tư 3

Tạo chứng từ

Phiếu Nhập Vật 

Tư 2
Tạo chứng từ

Tạo chứng từ

QUI TRÌNH CUNG ỨNG VẬT TƯ _ GIAI ĐOẠN NHẬP KHO
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Phân hệ cung ứng

Định nghĩa bộ mã vật tư/btp/tp : Nhóm → Loại→ Mặt hàng
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Phân hệ cung ứng

Định nghĩa mã vật tư/btp/tp
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Phân hệ cung ứng

Lưu trữ bảng giá mua nguyên vật liệu/btp

Lưu trữ Đơn giá sản xuất định mức của btp/thành phẩm
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Phân hệ cung ứng

Tiếp nhận Phiếu nhu cầu vật tư và quyết định số lượng mua mới/số lượng sử

dụng tồn kho
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Phân hệ cung ứng

Từ số lượng mua mới, BP cung ứng lập kế hoạch mua hang và phân công nhân

viên thực hiện
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Phân hệ cung ứng

Chọn nhà cung cấp
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Lấy giá trong bảng giá của nhà cung cấp đã có hoặc gửi thư mời báo giá → Import 

nhập báo giá

Phân hệ cung ứng
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So sánh giá các nhà cung cấp và chọn nhà cung cấp→ gửi duyệt

Phân hệ cung ứng
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Phân hệ cung ứng

Từ bảng so sánh giá đã duyệt →Tạo các đơn hàng cho các nhà cung cấp
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Phân hệ cung ứng

Từ bảng so sánh giá đã duyệt →Tạo các đơn hàng cho các nhà cung cấp
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Phân hệ cung ứng

Từ đơn hàng lập hồ sơ tạm ứng



47

Phân hệ cung ứng

Từ đơn hàng lập Lệnh nhập kho
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Phân hệ cung ứng

Gửi Lệnh nhập kho đến BP kho, BP kho tiếp nhận
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Phân hệ cung ứng

BP kho lập phiếu nhập kho → chuyển đến kế toán kho phân bổ chi phí mua hàng, 

hạch toán
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Phân hệ cung ứng

BP cung ứng kê khai hóa đơn mua hang 
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Phân hệ cung ứng

BP cung ứng lập hồ sơ thanh toán
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Phân hệ kho

Các nghiệp vụ

1. Nhập mua theo đơn hàng

2. Nhập từ sản xuất/lắp ráp

3. Nhập gia công

4. Nhập điều chuyển kho

5. Nhập thu hồi

6. Nhập hàng trả lại

7. Nhập khác

8. Phân bổ chi phí mua hàng

9. Xuất nvl/btp theo lệnh sản xuất

10. Xuất gia công

11. Xuất sử dụng không theo lệnh sản xuất

12. Xuất điều chuyển

13. Xuất trả hàng cho NCC

14. Xuất bán

15. Xuất khác
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Báo cáo thống kê
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Báo cáo thống kê
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Báo cáo thống kê
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Báo cáo thống kê
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Báo cáo thống kê
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Báo cáo thống kê
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính

Mô hình: dữ liệu chung cho tất cả các Công ty con (mô hình multi 

company), chia sẻ dùng chung dữ liệu khách hàng, nhà thầu, nhà cung 

cấp, bộ tài khoản –tiểu khoản 

Xuất báo cáo tài chính riêng cho từng công ty con; tất cả sổ sách kế 

toán riêng theo từng company id

Phân quyền công ty mẹ xem được tất cả dữ liệu kế toán của công ty 

con, công ty con chỉ truy xuất được dữ liệu của công ty con

Cung cấp các báo cáo quản trị nội bộ 
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ERP Phân hệ quản lý kế toán tài chính

✓Tính giá thành chính 

xác theo từng dự án 

✓ Giảm thiểu nhập liệu 

tại BP Kế toán;

✓Thông tin cập nhật 

xuyên suốt từ lúc lập đơn 

hàng đến khi nhập – xuất 

và hạch toán công nợ 
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính

Tập hợp doanh thu chi phí theo đơn hang 

bán hoặc theo sản phẩm

Theo dõi chi phí theo từng phòng ban, bộ

phận, khoản mục phí

Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải

trả theo hai cấp chi tiết: khách hàng→ hợp

đồng/đơn hàng

Trích khấu hao TSCĐ, CCDC ,phân bổ chi 

phí trả trước dài hạn tự động
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ERP 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 sản xuất, cung ứng vật tư, kho được chuyển về phân hệ kế

toán theo thời gian thực. Vì vậy tại Nhật kí chứng từ hầu hết các bút toán đều được lấy dữ liệu

tự động.

▪ 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 đơn hàng)

▪ Cung cấp tới bốn chiều thông tin Dimension để quản lý doanh thu/chi phí:

Customer code,

Revenue/cost code,

department code,

budget code
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▪ 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)

▪ Quản lý công nợ phải thu/phải trả chi tiết theo hai cấp: khách hàng/nhà cung

cấp → chi tiết theo từng hợp đồng/đơn hàng

▪ Hỗ trợ các bút toán tự động phát sinh: bút toán kết chuyển doanh thu-chi

phí, bút toán trích khấu hao, phân bổ chi phí trả trước

▪ Quản lý tài sản cố định (fixed asset) ghi nhận và quản lý các thông tin về tài

sản (tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, tài sản xây dựng cơ bản dở dang

cũng như các giao dịch liên quan đến tài sản.

▪ Quản lý quy trình tạm ứng –hoàn ứng-quyết toán tạm ứng;

▪ Cho phép tạo các mẫu báo cáo tài chính: cân đối phát sinh, kết quả hoạt

động kinh doanh.

ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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ERP Phân hệ kế toán-tài chính
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