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Cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện
cho doanh nghiệp
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ iERP

VỀ iERP

Thành lập năm 2013, Công ty Cổ phần dịch vụ iERP là đơn vị
chuyên tư vấn, triển khai các giải pháp hoạch định nguồn lực
tổng thể cho doanh nghiệp.
Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm hiện có,
iERP đã vươn lên trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam cung
cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số
cho doanh nghiệp.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
� Lắng nghe: Tìm hiểu và lắng nghe khách hàng, phân tích
hiện trạng và nhu cầu một cách khách quan, từ đó đưa ra
những giải pháp tối ưu cho khách hàng;
� Tận tâm: Vượt trên trách nhiệm cá nhân, chúng tôi luôn
tâm niệm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là mục tiêu
hướng tới;
� Đáng tin cậy: Được xây dựng dựa trên giá trị của mỗi
thành viên bằng lời nói, hành động cụ thể. Chúng tôi
luôn phấn đấu để trở thành đối tác lâu bền, đồng hành
phát triển;
� Sáng tạo: Khuyến khích mỗi cá nhân phát huy khả năng
sáng tạo mang lại đột phá trong công việc;
� Integrity: Mỗi công việc đều hướng tới sự hoàn tất, toàn vẹn.
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NHÂN SỰ

iERP hội tụ đội ngũ chuyên gia đến từ các hãng lớn với
hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – triển
khai các giải pháp chuyển đổi số.
Đến nay, Công ty có hơn 70 nhân sự trực tiếp tham gia
triển khai giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp,
tập đoàn, tổ chức lớn tại Việt Nam.
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VÌ SAO KHÁCH HÀNG
CHỌN CHÚNG TÔI?

ĐẢM BẢO
DỰ ÁN THÀNH CÔNG

ĐỘI NGŨ
CHUYÊN GIA CAO CẤP

GIẢI PHÁP
PHÙ HỢP VỚI ĐẶC THÙ
DOANH NGHIỆP

ĐỒNG HÀNH
CÙNG DOANH NGHIỆP

KINH NGHIỆM
ĐA NGÀNH
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HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRI THỨC
DOANH NGHIỆP (ECM)
Enterprise Content Management (ECM) trên nền tảng

E-Office

Digital
Signature

Workflow
Automation

Microsoft Sharepoint/365 cho phép số hóa tài liệu và quy
trình để xây dựng kho tri thức doanh nghiệp mang tính
lưu giữ và kế thừa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua
công cụ truyền thông nội bộ hiệu quả, nâng cao hiệu
suất quản lý dự án và tính linh hoạt trong hoạt động

ECM

kinh doanh với chức năng phê duyệt và chữ ký điện tử
(Digital Signature), giảm lượng giấy tờ quy trình xử lý thủ
công nhờ vào văn phòng điện tử (E-ofﬁce), nâng cao
chất lượng và hiệu quả xử lý thông tin với công nghệ
nhận diện văn bản đa định dạng (OCR), bảo mật dữ liệu
qua hệ thống xác thực, phân quyền nhiều lớp.
OCR

HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN TRỊ THÔNG MINH (BI)
Business Intelligence (BI) là hệ thống báo cáo quản trị,
phân tích và thống kê thông minh, có tích hợp công nghệ
mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ
liệu lớn đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn
dữ liệu đó một cách hiệu quả.
Bằng cách tự động chuyển dữ liệu thành các dạng đồ thị,
hình ảnh trực quan, chính xác, hệ thống BI giúp nhà quản
trị thay đổi kỹ năng điều hành từ kinh nghiệm chủ quan
sang điều hành dựa trên số liệu thực tế và trở thành công
cụ quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược của
doanh nghiệp.
Công nghệ áp dụng: Tableau | Power BI | Oracle BI

Project
management
& KPI

Document
Security
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KHO DỮ LIỆU TẬP TRUNG
VÀ DỮ LIỆU LỚN
Data source

Budget forecast

DWH: Oracle,
MS SQLSever,
PostgreSQL
Oracle
Data
integration

Data aggregation
and minning
KPI calculation

SQL Server
Excel

Layer 1

Layer 2

Layer 3

Layer 4

Layer 5

Layer 6

Data Warehouse (DWH) là Hệ thống kho dữ liệu tập

Big Data. Khác với các giải pháp sử dụng nền

trung được iERP xây dựng theo mô hình kiến trúc tiên

tảng điện toán đám mây trên trị trường, chúng

tiến trên thế giới, đảm bảo các yêu cầu về phân tích

tôi lựa chọn giải pháp hoàn thiện được triển khai

kinh doanh, khả năng kết nối xuyên suốt và sẵn sàng

hoàn toàn trong mạng nội bộ (On-Premises)

mở rộng trong tương lai lâu dài mà không phụ thuộc

phù hợp cho các cơ quan, ban, ngành hoặc các

vào các nguồn dữ liệu đầu vào.

tổ chức tại Việt Nam với yêu cầu dữ liệu phải

- Staging và Data Warehouse được xây dựng trên nền

được lưu trữ, xử lý bên trong hệ thống máy chủ

tảng hai công nghệ phổ biến nhất trên thế giới, đó là

nội bộ và hơn nữa là khả năng tùy biến cao theo

SQL Server và Oracle DB.

nhu cầu.

- Công cụ tích hợp dữ liệu/ETL sử dụng Microsoft SSIS,

Nền tảng dữ liệu lớn: Hadoop

Oracle GoldenGate và Oracle Data Integrator (ODI).

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
e-Invoice
Là 1 thành viên trong hệ sinh thái của VNPAY, đáp
ứng tiêu chuẩn an toàn và bảo mật của các ngân
hàng lớn, giải pháp hóa đơn điện tử e-Invoice được
tạo ra dựa trên nhu cầu thực tế của quản lý điều hành
nhà nước và doanh nghiệp.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP VÀ BI
CHO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)
Hợp tác từ năm 2015 đến nay, iERP đã triển khai
nhiều dự án cho EVN, tiêu biểu như một số dự án
triển khai hệ thống ERP:
� Quản lý các khoản vay – cho vay lại
� Chỉ số tài chính thông minh
Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng hệ thống thông
tin điều hành công tác kinh doanh và dịch vụ khách
hàng cho EVN.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP VÀ BI
CHO VIETNAM AIRLINES
Hợp tác năm 2016, cùng với sự phát triển ngày
càng lớn mạnh của Vietnam Airlines, chúng tôi
đã triển khai thành công nhiều dự án hoạch
định nguồn lực doanh nghiệp.

* Một số dự án triển khai hệ thống ERP như:
� Triển khai nâng cấp hệ thống Oracle EBS, phiên bản mới nhất 12.2.8
� Triển khai các nghiệp vụ thanh toán trực tuyến qua ngân hàng
� Xây dựng giải pháp hợp nhất các báo cáo tài chính
* Xây dựng Hệ thống tích hợp quản lý điều hành bay – IOCC
Đây là dự án có độ phức tạp cao khi phải tích hợp dữ liệu từ hơn 20 nguồn khác nhau. Các loại dữ liệu
có tính đa dạng và phức tạp như dữ liệu từ nhiều hệ quản trị CSDL và dữ liệu phi cấu trúc từ ﬁle text.
Hàng năm, iERP vẫn tiếp tục mở rộng, nâng cấp hệ thống quản trị cho Vietnam Airlines.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP VÀ BI CHO F88
Triển khai hệ thống BI: Xây dựng cấu trúc kho dữ
liệu, Xây dựng module tích hợp dữ liệu từ POS và
các nguồn dữ liệu ngân sách; Xây dựng các biểu
đồ quản trị.
Phát triển từ 14 chi nhánh năm 2017, đến nay F88
có 36 chi nhánh với 231 cửa hàng trên khắp các
tỉnh thành Việt Nam.
Đi cùng sự phát triển của F88, hàng năm iERP
tiếp tục bảo trì và mở rộng để giúp doanh nghiệp
vận hành một cách tốt nhất.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP, WEBSALES VÀ BI
CHO CÁC CÔNG TY XI MĂNG
iERP đã tư vấn, xây dựng giải pháp và triển khai hệ
thống ERP và quản lý chuỗi tiêu thụ bán hàng
Websales cho hầu hết các đơn vị thành viên của
Vicem như: Vicem Hà Tiên, Vicem Hoàng Thạch,
Vicem Bút Sơn, Vicem Tam Điệp, Vicem Hạ Long,
Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hoàng Mai,…
Các phân hệ triển khai như:
• Tài chính kế toán

• Quản lý kho

• Quản lý mua sắm

• Quản lý sản xuất

• Quản lý Websales bán hàng

Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai thành công hệ thống Thông tin quản trị thông minh (BI) cho Vicem
Hải Phòng.
Hàng năm, iERP tiếp tục vận hành bảo trì, nâng cấp hệ thống quản trị nguồn cho các công ty xi măng
đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, năng suất.
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TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BI
CHO TẬP ĐOÀN SUN GROUP
iERP là đơn vị xây dựng hệ thống thông tin quản
trị thông minh cho các đơn vị thành viên của
Sun Group là Sun World và Công ty cổ phần Mặt
trời Hạ Long.
Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia cung cấp nhân
sự BI dự án mở rộng cho Sun Group.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BI
CHO YODY
iERP triển khai hệ thống BI: quản lý quy trình, kết
nối giữa Công ty và các cửa hàng, đáp ứng những
nhu cầu khắt khe trong công tác quản trị
doanh nghiệp.
Tăng trường từ 63 cửa hàng năm 2017, đến nay,
Yody đã có 94 cửa hàng trên toàn quốc.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BI CHO TỔNG CÔNG TY PGS
iERP triển khai hệ thống BI cho PGS, tích hợp và phân tích thông tin của 11 đơn vị thành viên trên khắp
các miền Bắc Trung hoạt động trong 04 lĩnh vực chính: phân phối ô tô, phân phối xe máy, nhà hàng và
bất động sản.
Dự án đã triển khai thành công, xây dựng hệ thống báo cáo tự động, trực quan và chính xác, hỗ trợ Ban
Lãnh đạo PGS ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP CHO AAPICO VINFAST
Dự án thực hiện cấu hình toàn bộ các phân hệ trong phạm vi sản phẩm:
� Quản lý bán hàng

� Quản lý sản xuất

� Quản lý kho

� Tài chính

� Quản lý mua sắm
Hệ thống ERP nhanh chóng tích hợp với các phần mềm sẵn tại doanh nghiệp tạo thành một hệ thống hợp
nhất và được vận hành một cách liên tục, hiệu quả.

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ORACLE EBS
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
NAM HÀ
Gồm các phần hành nghiệp vụ như sau:
� Quản lý tài chính, kế toán

� Quản lý mua hàng

� Quản lý vật tư, hàng hóa

� Quản lý bán hàng

� Quản lý sản xuất

� Tài chính

� Hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI

Hệ thống được triển khai tại văn phòng công ty, nhà máy và toàn bộ các chi nhánh trên cả nước. Ngoài các
báo cáo chuẩn sẵn có, iERP thực hiện lập trình thêm các tính năng và mẫu biểu báo cáo riêng cho đơn vị.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ iERP
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà CTY29, ngõ 73 Nguyễn Trãi,
Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
VPĐD: Số 61, đường Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84 886 067 086
Email: info@ierp.vn

