
Tự tin đương đầu với 
thay đổi
Hệ thống quản lý tài chính truyền thống (FMS) bắt buộc 
bạn tuân theo các quy tắc, cấu trúc và mô hình kinh 
doanh mà không thể phát triển để đáp ứng nhu cầu thay 
đổi của bạn. Nhưng bạn cần phải điều chỉnh hệ thống của 
bạn ngay trong lúc vận hành, đáp ứng các yêu cầu thay 
đổi và cải cách chiến lược. 

Trong khi bạn có thể bắt kịp sự thay đổi thì hệ thống quản 
lý tài chính truyền thống của bạn lại không thể – bạn phải 
luôn luôn vật lộn với hệ thống để nó có thể đáp ứng được 
những yêu cầu trong kinh doanh. Đã đến lúc bạn có một 
giải pháp quản lý tài chính có thể vận hành theo cách 
mình muốn nên khi nhu cầu thay đổi thì hệ thống cũng 
bắt kịp. Với Infor SunSystems, bạn có thể tự tin đương đầu 
với thay đổi và dễ dàng quản lý sự tăng trưởng.

Thích ứng với thay đổi 
mà không cần thay đổi
Hệ thống tài chính của bạn phải thích ứng theo doanh 
nghiệp bạn, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, các hệ 
thống quản lý tài chính truyền thống thường dựa vào 
cấu trúc mã tài khoản phân khúc, phức tạp, rất khó duy 
trì và thay đổi. Được thiết kế sáng tạo, được phát triển để 

dễ dàng thích ứng với thay đổi, dễ dàng cấu hình và mở 
rộng, bạn sẽ có thể đem cấu trúc kinh doanh của mình 
vào Infor SunSystems. 

Không chỉ có thể điều chỉnh phân tích và báo cáo để đáp 
ứng với yêu cầu cải tiến kinh doanh, bạn còn có thể thấy 
và lập báo cáo ngay những thay đổi với nghiệp vụ thông 
minh (Smart transactions) có thể ghi nhận dữ liệu chi tiết 
bạn cần để có thể thay đổi mà không cần thay đổi.

Vì bạn không còn bị bó buộc vào một cấu trúc tĩnh nữa, 
bạn sẽ có thể:

•	 Nhanh chóng đưa vào các dòng sản phẩm mới, các thay 
đổi trong tổ chức và sự mua lại

•	 Đảm bảo việc đo lường và các chỉ số hiệu suất (KPIs) thể 
hiện đúng tình trạng kinh doanh

•	 Đảm bảo việc đầu tư của bạn trong tương lai và giới hạn 
sự phụ thuộc vào CNTT cho các yêu cầu trong kinh doanh
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Nhanh chóng có được 
thông tin bạn cần
Có lẽ rất thường xuyên bạn không thể tiếp cận được 
thông tin bạn cần tại thời điểm bạn cần, điều đó có thể 
vì bạn đã không ghi nhận những thông tin chính xác 
ngay từ đầu, hoặc vì bạn không thể truy xuất được thông 
tin một cách dễ dàng. Tuy nhiên, với sổ cái gộp (Unified 
ledger) của Infor SunSystems, bạn sẽ dễ dàng truy cập  
nghiệp vụ thông minh, nó không chỉ là dữ liệu mà còn là 
thông tin chi tiết với ngữ cảnh  mà bạn tự định nghĩa.

TÍCH HỢP THÔNG TIN. Hãy tưởng tượng khi tất cả sổ 
dữ liệu được tích hợp và tập trung vào một chỗ duy nhất 
dù đó là sổ cái chung, sổ mua hàng, bán hàng, hoặc thậm 
chí là một sổ sách do người dùng định ra, không cần phải 

chờ các sổ cập nhật qua lại hay làm so khớp nữa. Với sổ 
cái gộp, bạn sẽ có thể đóng sổ nhanh hơn, như vậy sẽ 
giảm chi phí và tăng hiệu quả.

NÂNG CAO HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP. Hệ thống hóa 
quy trình lên kế hoạch và lập báo cáo với một môi trường 
tích hợp. Điều này sẽ giúp cho người dùng cũng như 
những cổ đông hiểu ngay tình hình kinh doanh thông 
qua báo cáo và phân tích. Những người quyết định cũng 
sẽ nhanh chóng tiếp cận những thông tin về tài chính và 
hoạt động để có thể quản lý kinh doanh tốt hơn.

GIA TĂNG TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN. Ghi 
nhận tất cả chi tiết bạn cần trong một hệ thống nguồn 
nhằm tạo ra một cái nhìn rõ ràng và toàn diện về kinh 
doanh ngay từ ban đầu. Cuối cùng thì bạn đã có thể dùng 
bảng tính theo đúng mục đích của nó – dùng để phân 
tích dữ liệu trong hệ thống của bạn, chứ không dùng 
để lưu dữ liệu. Vì những thông tin tài chính được lấy từ 
nguồn, bạn có thể tự tin là nó chính xác và mới nhất.

Nay đã hỗ trợ hệ thống 
kế toán Việt Nam



Tăng trưởng trong bất 
cứ thị trường nào
Cho dù tăng trưởng được hiểu như tiếp cận thị trường 
mới, thực hiện mua bán hay tung ra sản phẩm mới, bạn 
đều cần phải thích ứng và đáp ứng những yêu cầu đặc thù 
một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chuẩn hóa quản lý 
tài chính và điều chỉnh cấu trúc kế toán nhanh chóng, dễ 
dàng mà không tốn quá nhiều tiền.

Bạn sẽ:
Có được sự tinh thông quốc tế. Nếu tăng trưởng là sự 
phát triển mang tính chất toàn cầu thì đáp ứng những yêu 
cầu căn bản như đa ngôn ngữ và đa tiền tệ vẫn chưa đủ. 
Bạn sẽ sẵn sàng giải quyết những yếu tố cần thiết toàn 
cầu bằng Infor SunSystems phần mềm có những tính 
năng ưu việt như tính năng đa tệ 4 chiều và hạch toán 
nhiều hệ thống kế toán song song.

Tận dụng một giải pháp cho tất cả nhu cầu. Đơn giản 
hóa quản lý hệ thống, hệ thống hóa những quy trình và 
làm cho kinh doanh bớt rắc rối với một giải pháp cung cấp 
mọi thứ cho nhiều địa điểm, nhiều quốc gia, nhiều đơn vị 
kinh doanh, nhiều công ty khác nhau - một giải pháp đủ 
linh hoạt để giải quyết những yêu cầu khác nhau.

Cung cấp một môi trường nhất quán và có thể 
kiểm tra được. Tuân thủ các chuẩn mực địa phương, 
kiểm toán, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 
và những yêu cầu khác theo luật định nhờ dấu vết kiểm 
toán tích hợp, cảnh báo và so khớp dữ liệu. Bạn sẽ có thể 
giải quyết nhiều yêu cầu về báo cáo tài chính đồng thời 
ở nhiều quốc gia khác nhau và điều này giúp bạn đóng 
sổ nhanh hơn.

•	 Trên 9600 khách hàng từ hơn 180 nước

•	 Có trên 20 năm kinh nghiệm phát triển 
trong lĩnh vực tài chính

•	 Phản ánh được cách bạn kinh doanh

•	 Cung cấp dữ liệu thống nhất ở một nơi

•	 Hỗ trợ công cụ báo cáo mạnh mẽ

•	 Cho phép hoàn vốn đầu tư nhanh chóng

Infor SunSystems:

Infor SunSystems – Sổ cái gộp

Sổ cái gộp cung cấp một bộ nghiệp vụ tích hợp được hợp 
nhất từ sổ cái chung, tài khoản phải trả và tài khoản phải 
thu nhằm truy cập nguồn dữ liệu chính xác một cách 
nhanh chóng và đồng nhất.
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Đưa ra những quyết 
định tài chính tốt hơn
Một khi bạn có thể thấy được tác động từ những nghiệp 
vụ tài chính cũng như những xu hướng ảnh hưởng 
đến việc kinh doanh của bạn trong tương lai, bạn sẽ có 
những ưu thế cao về chiến lược và nó sẽ có ích cho mọi 
khía cạnh trong tổ chức của bạn. Đưa ra quyết định tốt 
hơn với:

Quản lý tài chính. Truy cập nhanh chóng tất cả những 
thông tin tài chính và kế toán để bạn đưa ra những 
quyết định nhanh và hiệu quả về mọi khía cạnh của 
quản lý tài chính từ sổ cái đến sổ phải trả, phải thu, hợp 
nhất, phân bổ nội bộ, đa tiền tệ, cơ chế 2 đồng tiền gốc, 
tài sản cố định và quản lý thu nợ. Bạn có thể đáp ứng 
được những yêu cầu về báo cáo và kế toán bởi vì những 
giải pháp của chúng tôi rất linh hoạt. Hãy yên tâm rằng 
bạn sẽ tuân thủ những yêu cầu ở địa phương, những 
chuẩn mực kế toán khác nhau và những yêu cầu báo 
cáo đang phát triển như IFRS.

Quản lý hiệu suất. Đơn giản hoá việc lập ngân sách, 
lập dự báo và những quy trình lên kế hoạch tài chính 
khác nhờ những giải pháp lập kế hoạch và ngân sách 
của Infor SunSystems. Hãy chuyển dữ liệu của bạn thành 

thông tin hữu ích rồi truyền tải đến đúng đối tượng, 
trong đúng định dạng và ngay lúc thích hợp. 

Bạn còn có thể hệ thống hóa việc hợp nhất, lập báo cáo 
và phân tích dữ liệu từ những tổ chức bên thứ 3 và những 
ứng dụng khác để rồi thấu hiểu mọi khía cạnh của những 
vấn đề bạn quan tâm. Hơn thế nữa, bạn có thể cung cấp 
các chỉ số hiệu suất về tài chính và hoạt động của doanh 
nghiệp đến mọi cấp quản lý nhằm giúp họ đưa ra những 
quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Quản lý mua hàng. Bám sát các hoạt động mua hàng 
thông qua giải pháp quản lý và kiểm soát chi tiêu của 
Infor SunSystems chạy trên nền tảng web, một giải pháp 
có thể triển khai cho số lượng lớn nhân viên sử dụng. 
Những nhân viên của bạn không chỉ có thể quản lý việc 
mua hàng của họ, mà bạn còn có thể định nghĩa những 
quy tắc và dòng công việc để tự động hoá và hiệu lực hoá 
những chính sách doanh nghiệp, cải thiện năng suất và 
tiết kiệm chi phí.

Quản lý đặt hàng. Kiểm soát việc quản lý bán hàng, 
mua hàng và kho hàng, tích hợp những hoạt động với 
đối tác và khách hàng. Bạn có thể thiết lập quy trình đặt 
hàng và sắp xếp trình tự giao dịch theo cách bạn muốn, 
truy cập tài liệu liên quan khi cần và tự động cập nhật sổ 
cái và phân hệ kho trong thời gian thực.

Những yếu tố toàn cầu là tất cả những khả năng  cốt lõi cần có cho hoạt động kinh doanh toàn cầu.

NHỮNG YẾU TỐ TOÀN CẦU ĐA SỐ THIỂU SỐ INFOR

Đa công ty – hạch toán độc lập

Đa năm tài chính

Đa ngôn ngữ

Đa tệ 4 chiều

Đa thuế

Nhiều hệ thống tài khoản song song

Nhiều sổ kế toán song song cho những cách 
định khoản khác nhau

Nghiệp vụ thông minh cho báo cáo bản địa

Tiếp cận toàn cầu



Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp. Bạn sẽ làm được 
kế toán dự án, quản lý tài nguyên, xuất hoá đơn và quản 
lý chi phí trên nền tảng web. Có nghĩa là bạn sẽ cải thiện 
việc sử dụng nhân viên, tối ưu dòng tiền và tăng doanh 
thu.

Quản lý tài liệu. Với chỉ vài cú nhấp chuột, bạn sẽ có thể 
tự động ghi nhận, duyệt và lưu trữ các tài liệu kinh doanh 
như hóa đơn, đơn đặt hàng và các bản kê. Bạn sẽ tiết 
kiệm thời gian, tiền bạc, không gian lưu trữ và tuân thủ 
những nguyên tắc ngày một nhiều. Không chỉ có thế, bạn 
còn giúp cho doanh nghiệp trở nên thân thiện với môi 
trường.

Nền tảng tích hợp. Là một hệ thống mở với khả năng 
tương tác cao, Infor SunSystems là một giải pháp tài 
chính linh hoạt có thể tích hợp được với các hệ thống 
khác của bạn, nó sẽ thực sự có giá trị khi bạn cần một giải 
pháp tài chính linh hoạt giúp bạn đương đầu với những 
điều kiện kinh doanh không lường trước.

Hãy kiểm soát ngay
Tự tin đương đầu thay đổi với Infor SunSystems, một giải 
pháp được thiết kế để hỗ trợ và củng cố phương pháp 
quản lý tài chính tốt nhất hiện nay cũng như đón đầu thử 
thách chính của doanh nghiệp. Bạn có thể thích ứng với 
thay đổi mà không cần thay đổi, có được thông tin khi 
cần và tăng trưởng trong bất cứ thị trường nào. Hơn nữa, 
bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, đúng thời 
điểm và luôn luôn như vậy. Bạn có thể triển khai Infor 
SunSystems nhanh chóng và dễ dàng với chỉ số hoàn vốn 
đầu tư nhanh, tổng chi phí sở hữu thấp về lâu dài. Thêm 
vào đó, bạn có thể nhanh chóng cấu hình lại giải pháp để 
bắt kịp những thay đổi trong quy trình tài chính và hoạt 
động kinh doanh.

Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để:

•	 Dễ dàng đáp ứng thay đổi

•	 Quản lý tình huống mong đợi và không mong đợi

•	 Bảo vệ việc đầu tư

•	 Tập trung vào việc kinh doanh mà không phải lo lắng về 
hệ thống

•	 Đơn giản hóa việc hỗ trợ toàn cầu

Hơn nữa, khi hệ thống hỗ trợ sự tăng trưởng trong tương 
lai, bạn có thể:

•	 Mở rộng sang thị trường quốc tế mà không cần thêm vào 
những hệ thống mới

•	 Thiết lập và hoạt động nhanh chóng trong một quốc gia 
mới

•	 Chuẩn hoá quản lý tài chính giữa các nước khác nhau

•	 Tuân thủ theo các chuẩn mực và yêu cầu báo cáo khác 
nhau

Sử dụng công nghệ 
tiên tiến
Công nghệ mới nhất mang những sản phẩm đã được 
chứng minh đến cấp độ mới về sức mạnh, khả năng sử 
dụng, và tính linh hoạt. Một số các công nghệ này bao 
gồm:

INFOR WORKSPACE

Bạn không cần thêm thông tin, bạn chỉ cần thông tin 
chính xác vào đúng thời điểm. Trình điều khiển thống 
nhất, đăng nhập một lần, truy cập duy nhất vào hệ 
thống Infor, cá nhân hóa, chạy trên web, và biểu tượng 
tắt giúp bạn có được những thông tin bạn cần nhanh 
hơn và dễ dàng hơn. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để làm 
những điều quan trọng, theo một cách hợp lý, để bạn 
có thể đơn giản hóa ngày làm việc của mình.

INFOR ION SUITE

Nền tảng thống nhất để kết nối và quản lý các ứng 
dụng của bạn, kể cả của Infor lẫn không Infor. Liền 
mạch, tích hợp linh hoạt giữa các ứng dụng cốt lõi 
hiện tại của bạn và các giải pháp của bên thứ ba, cho 
dù chúng được cài tại doanh nghiệp, trong đám mây, 
hoặc cả hai. Xác định các quy trình kinh doanh chính 
của bạn và để các ngoại lệ tìm đến bạn -  tự động cảnh 
báo người dùng dựa trên các vấn đề then chốt để họ 
có thể giữ nhịp kinh doanh và phản hồi ngay lập tức. 
Với Infor ION Suite, đơn giản là hệ thống và nhân viên 
của bạn có thể làm việc cùng nhau.



TRG là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp quốc tế dẫn đầu thị 
trường về triển khai công nghệ. TRG tạo nên giá trị trong một 
thị trường đầy thử thách và năng động bằng cách cung cấp 
các giải pháp CNTT phù hợp làm việc lặng lẽ và xuất sắc ở phía 
sau, giúp khách hàng của chúng tôi tập trung vào công việc 
cốt lõi của họ.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp này, hãy liên hệ ngay với chúng 
tôi qua địa chỉ email  sales@trginternational.com

trginternational.com
blog.trginternational.com


