
Văn phòng CFO
Thích nghi, kiểm soát và phát triển

Tăng tốc tăng trưởng
Dậm chân tại chỗ không phải là một lựa chọn cho các 
chuyên gia tài chính chuyên nghiệp. Những thách thức 
và cơ hội mới xuất hiện hằng ngày, và khi nhắc đến việc 
giúp đỡ công ty nắm bắt lấy những điều đó, mọi người sẽ 
nghĩ ngay đó là trách nhiệm của bạn - Giám đốc tài chính. 
Lựa chọn giải pháp an toàn thực ra có thể lại làm tăng rủi 
ro của bạn, bởi vậy điều đó buộc bạn phải giúp công ty 
luôn tiến về phía trước.

Để làm được điều này, bạn cần những giải pháp thích 
ứng nhanh, tập trung để có thể quản lý một cách thành 
công những ưu tiên có thể cạnh tranh lẫn nhau trong 
tương lai, như tăng tốc phát triển, mà vẫn kiểm soát được 
chi phí và rủi ro.

Các giải pháp văn phòng CFO của Infor, triển khai bởi 
TRG, được xây dựng từ nền tảng được thiết kế để đương 
đầu với những thách thức hiện nay, đồng thời cung cấp 
sự thích ứng và nhạy bén để quản lý các nhu cầu trong 
tương lai của bạn. 

Được sử dụng qua hơn ba thế kỷ bởi hơn 25,000 khách 
hàng trên toàn cầu, những giải pháp này giúp bạn có cái 
nhìn thấu đáo cần thiết để đưa ra các quyết định tốt hơn 

một cách nhanh chóng, đồng thời cho bạn tầm nhìn để 
vừa giám sát hiệu suất làm việc vừa thực thi kiếm soát tài 
chính một cách thống nhất.

Bạn sẽ linh hoạt trong hỗ trợ các chiến lược mới, cùng 
với các công cụ giúp nhận biết và đánh giá các cơ hội 
phát triển, cho dù đó là từ lợi nhuận, phát triển thuần 
hay do sáp nhập. Kết quả: Bạn sẽ có khả năng thích nghi 
một cách dễ dàng, bất kể việc kinh doanh của bạn thay 
đổi nhanh đến mức nào, hay nó sẽ đi đến đâu trên thế 
giới. Bạn có thể có được tất cả những lợi thế trên với một 
chi phí sở hữu rất cạnh tranh. Bạn nhận được nhiều hơn 
những gì bạn đầu tư, từ các giải pháp đươc cung cấp bởi 
TRG. Chỉ đơn giản là vậy.

Viện ung thư Dana-Farber

Chúng tôi rút ngắn được 2 tháng 
trong quá trình lập ngân sách - 
từ năm tháng xuống chỉ còn vỏn 
vẹn 3 tháng.

“
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Bao hàm các nền tảng 
của bạn và hơn thế nữa
Nói đến cơ bản của quản trị tài chính, người ta có thể dễ 
dàng cho rằng lĩnh vực này không có nhiều việc cần được 
cải thiện. Chức năng quản lý sổ cái, các khoản phải thu, 
phải trả, các đơn đặt hàng đều trong quy trình đều đã có 
sẵn trong nhiều năm. Liệu cố gắng nâng cao quy trình 
này có đáng không?

Tại TRG, câu trả lời của chúng tôi là chắc chắn là có. Cũng 
như bạn, chúng tôi hiểu khi cải tiến một quy trình, rắc rối 
là ở chỗ những chi tiết nhỏ nhặt. Cùng với yêu cầu giảm 
thiểu chi phí-tăng năng suất ngày càng cao, bộ phận 
tài chính buộc phải tận dụng tất cả các cơ hội có thể để 
nâng cao hiệu suất và chất lượng.

Bất kể quy mô doanh nghiệp như thế nào, với cấu trúc 
tổ chức đơn giản hay phức tạp, bạn sẽ nhận ra rằng giải 
pháp văn phòng CFO của Infor có thể giúp cho bộ phận 
tài chính của bạn đạt được tiêu chuẩn cao nhất. 

Vì những giải pháp này có thể kết nối dễ dàng với các hệ 
thống kinh doanh khác, bạn có thể làm việc theo cách 
bạn muốn mà vẫn giữ được quy trình kỹ thuật sẵn có.

Bạn sẽ có thể:

•	 Nhìn thấu đáo các hoạt động tài chính hơn bao giờ hết

•	 Lấp đầy khoảng cách giữa hệ thống tài chính và vận hành

•	 Chuẩn hóa quy trình kinh doanh trong toàn tổ chức

•	 Thích ứng dễ dàng với các cấu trúc kế toán để hỗ trợ các 
chiến lược kinh doanh mới

•	 Tối ưu hóa giá trị của các nhà cung cấp thông qua thương 
lượng hiệu quả và quản lý hợp đồng

•	 Chủ động tiếp cận quản trị tài chính với quy trình làm 
việc dựng sẵn, cảnh báo và thông báo

Giảm thiểu rủi ro gian lận
Sự thật không thể tránh khỏi là các giám đốc tài chính 
luôn phải đối mặt với rủi ro. Các điều luật đặt ra ngày 
càng phức tạp, giám sát càng nhiều chi tiết và các hình 
phạt ngày càng nghiêm khắc hơn. Bạn cần phải biết cách 
giảm thiểu tai tiếng từ góc độ cá nhân lẫn trong công 
việc kinh doanh.

Vấn đề ở chỗ, làm được điều đó không hề đơn giản. Các 
công ty thường tiêu tốn hàng triệu đô la cho việc phát 
triển và soạn tư liệu kiểm soát bảo mật công nghệ và tài 
chính của họ mà vẫn không nắm rõ liệu các công cụ kiểm 
soát có được thi hành hay không.



Với giải pháp văn phòng CFO của Infor, bạn có được công 
cụ cần thiết để thiết lập và giữ gìn sự kiểm soát đó, bất 
kể độ phức tạp của doanh nghiệp, mức độ năng động 
của môi trường kinh doanh như thế nào. Bạn sẽ có được 
sự giám sát tự động qua cả bốn cấp độ bảo mật, cùng sự 
kiếm soát bảo mật hợp nhất, làm cho việc lệch tiêu chuẩn 
trở thành trường hợp ngoại lệ chứ không phải là quy tắc. 
Điều này làm tăng khả năng thành công trong việc kiểm 
toán và giảm chi phí tuân thủ, và tăng sự tự tin - tài sản vô 
hình nhưng lại vô giá. Bạn sẽ có thể:

•	 Triển khai, giám sát, thúc đẩy kiểm soát

•	 Khảo sát và xử lý những ngoại lệ, bất thường trong kinh 
doanh ngay tức thì

•	 Tiết kiệm hàng trăm giờ cho mỗi chu trình kiểm toán

Hứa hẹn những gì doanh 
nghiệp bạn có thể làm
Là một giám đốc tài chính, bạn cũng biết rằng quy trình 
lập kế hoạch tài chính tốn nhiều nhân lực và đầy mâu 
thuẫn. Bạn cũng hiểu những chu trình như vậy quan 
trọng đến thế nào. Khả năng bạn tạo được những kế 
hoạch ngân sách, dự đoán chính xác và gắn kết chúng với 
những mục tiêu của doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới 
tình trạng kinh doanh tổng thể.

Sẽ ra sao nếu bạn có thể giảm 70% thời gian cần thiết để 
lập kế hoạch tài chính hoặc hơn thế, đồng thời liên kết 
các kế hoạch đó với mục tiêu doanh nghiệp một cách 
chặt chẽ và tăng độ chính xác của các kế hoạch đó một 
cách đáng kể? Với khả năng quản lý năng suất của TRG, 
bạn có thể hợp nhất các quy trình kế hoạch chiến lược, 
ngân sách và dự báo một cách nhanh chóng, dễ dàng, sử 
dụng đa dạng các phương thức lập kế hoạch. 

Bạn có thể tổ chức phân tầng những chiến lược đó xuyên 
suốt tổ chức, dự đoán xu hướng, mô hình hóa độ chính 
xác, giám sát công việc thực hiện so với kế hoạch.

Các kết quả đạt được đáng kể. Bạn sẽ có thể:

•	 Lập ngân sách, lên kế hoạch, dự báo một cách liền mạch

•	 Chuẩn bị các dự báo nhanh hơn, thấu đáo hơn và chính 
xác hơn

•	 Gắn kết chặt chẽ kế hoạch tài chính và mục tiêu doanh 
nghiệp

•	 Biến quy trình lập kế hoạch thành sự hợp tác và đạt được 
các cam kết thống nhất từ các cổ đông chính
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Đưa ra các quyết định chính 
xác nhanh chóng hơn
Trong một nghiên cứu gần đây về các giám đốc tài chính, 
IBM nhận ra rằng các giám đốc tài chính dành khoảng 
70% thời gian để tìm kiếm thông tin, và chỉ 30% thời gian 
để phân tích các thông tin đó. Điều này không có gì đáng 
ngạc nhiên. Ngày nay, các doanh nghiệp được tiếp cận với 
nhiều thông tin hơn bao giờ hết và có rất nhiều người cho 
rằng điều này rất tốt, bởi nhiều thông tin thì sẽ luôn tốt 
hơn.

Nhưng từ kinh nghiệm, những giám đốc tài chính đều biết 
rằng điều này không thật sự đúng. Chìa khóa nằm ở chỗ có 
được thông tin cần thiết, vào đúng lúc, đúng nơi bạn cần 
chúng. Với khả năng phân tích và báo cáo của Infor, bạn sẽ 
nhận được công cụ bạn cần để biến đổi những thông tin 
đó thành thứ mà chúng nên trở thành - tài sản chiến lược 
kinh doanh.

Từ những công cụ phân tích nhúng sẵn, mang tính dự báo 
và dựa theo vị trí công việc giúp bạn dự đoán hoạt động 
kinh doanh tới các bảng điều khiển và thẻ điểm cân bằng, 
giúp bạn dễ dàng theo dõi, những giải pháp này giúp bạn 
nắm quyền kiểm soát. Bạn sẽ có thể:

•	 Hỗ trợ đưa ra các quyết định chiến lược một cách hiệu quả 
hơn, và giảm bớt thời gian cho các quyết định mang tầm 
tổ chức

•	 Tránh sai sót, phản hồi đúng đắn, và đưa ra các quyết định 
thống nhất với các mục tiêu doanh nghiệp

•	 Báo cáo, giám sát và phân tích các chỉ số hiệu suất chính, 
cũng như đo lường kinh doanh chiến lược

Kiểm soát chi phí
Kiếm soát chi phí trở nên quan trọng hơn hết đối với các 
giám đốc tài chính. Kinh tế không ổn định càng thu hẹp lợi 
ích biên và tinh giản vận hành. Bạn phải theo đuổi tất cả 
mọi phương thức nhằm cải tiến lợi nhuận.

Bất kể bạn muốn khám phá những chi phí ẩn, hợp lý 
hóa quy trình, hay tối ưu hóa giá trị tài sản, giải pháp văn 
phòng CFO của Infor, triển khai bởi TRG, sẽ cung cấp cho 
bạn vũ khí chiến lược để đạt được những mục tiêu đó. Khi 
mà những quá trình thủ công tốn thời gian trở thành quá 
khứ, công nghệ trao quyền cho bạn hơn là kiếm soát bạn, 
bạn sẽ nắm quyền kiểm soát trong việc giảm bớt các chi 
phí và tăng lợi nhuận. 

World Vision

Quy trình hợp nhất cần ít thời gian 
,nỗ lực hơn rất nhiều và cung cấp 
hỗ trợ lớn lao cho người dùng ở 
tất cả mọi nơi trong việc lấy thông 
tin tài chính kịp thời



Bạn sẽ có thể:

•	 Kiểm soát chi phí đi lại và giải trí, một trong những trung 
tâm chi phí lớn nhất của bạn, nơi mà những chi phí ẩn có 
thể được nhận diện và loại trừ

•	 Tối ưu hóa thời gian hoạt động và lợi nhuận từ các thiết bị

•	 GIảm chi phí và rắc rối bằng cách chuyển sang dùng kho 
hàng sở hữu bởi nhà cung cấp

Mở ra các cơ hội mới
Sẽ ra sao nếu bạn không chỉ cải thiện hiệu quả các quy 
trình kinh doanh, mà còn tái tạo chúng? Nếu thời gian 
bạn bỏ ra tìm kiếm thông tin có thể chuyển sang hành 
động? Nếu tất cả nhân viên của bạn có thể làm việc hiệu 
quả từ bất cứ nơi đâu?

Giải pháp văn phòng CFO của Infor được xây dựng trên 
những công nghệ đột phá, có thể thay đổi tất cả những 
điều bạn nghĩ bạn đã biết về phần mềm kinh doanh. 

Có tổ chức. Cải thiện việc đưa ra quyết định với bảng 
điều khiển dựa vào vị trí công việc và các công cụ cá nhân 
hóa hữu hiệu, giúp bạn sắp xếp các biểu đồ, chỉ số chính, 
cảnh báo thứ tự ưu tiên, và những truy vấn thường dùng 
trong một màn hình duy nhất.

Di động. Làm việc hiệu quả bất cứ lúc nào, bất cứ nơi 
đâu với các ứng dụng có thể truy cập qua máy tính bảng 
hoặc điện thoại thông minh.

Tự tin. Chủ động nhờ cảnh báo và các quy trình làm việc 
định sẵn cung cấp các thông tin quan trọng dựa trên vị trí 
công việc đến máy tính hay điện thoại của bạn.

Kết nối. Tích hợp liền mạch và trải nghiệm người dùng 
thống nhất trên toàn các hệ thống của bạn. 

Đáng tin cậy. Một nguồn duy nhất cho tất cả các báo 
cáo của bạn, ngay cả khi thông tin cần thiết được lấy từ 
những hệ thống khác nhau trong doanh nghiệp.

Xã hội. Thay đổi cách thức công ty bạn làm việc với khả 
năng hợp tác xã hội. Công ty bạn có thể làm việc trong 
những cộng đồng có cùng mối quan tâm, và hợp tác hiệu 
quả hơn nhằm tăng năng suất và đạt kết quả tốt hơn.

Thay đổi cách thức thực 
hiện công việc
Với giải pháp văn phòng CFO của Infor, triển khai bởi TRG, 
bạn làm được nhiều hơn là chỉ tự động hóa các quy trình. 
Bạn có thể thay đổi cách thức thực hiện công việc, xây 
dựng bộ phận tài chính có khả năng cầm lái định hướng 
kinh doanh, hơn là chỉ nhìn nhận nó ở góc độ hiện tại. Đã 
đến lúc làm cho hệ thống tài chính của bạn trở thành một 
tài sản để phát triển, chứ không phải là một trở ngại.

•	Giảm 70% thời gian cho quy 
trình lên kế hoạch tài chính 
hoặc hơn

•	Giảm 15 ngày trong chu trình 
báo cáo hoặc hơn

•	Đẩy lùi chi phí ra khỏi quy 
trình kinh doanh

•	Cải thiện đáng kể độ chính 
xác

•	 Tiết kiệm hàng trăm giờ cho 
mỗi chu trình kiểm toán

Với chúng tôi, bạn 
có thể:



TRG là doanh nghiệp quốc tế dẫn đầu thị trường trong mảng 
cung cấp các dịch vụ kỹ thuật. TRG gia tăng giá trị trong thị 
trường đầy thách thức và năng động bằng cách mang đến 
những giải pháp (hệ thống) phù hợp, làm việc thầm lặng và 
xuất sắc phía sau khách hàng để hỗ trợ khách hàng tập trung 
vào lĩnh vực trọng tâm của họ.

Để hiểu thêm về giải pháp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi 
tại:  sales@trginternational.com

trginternational.com
blog.trginternational.com


