
PHỤ LỤC A: TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM mySAP BUSINESS SUITE

Hãng SAP (www.sap.com) là một hãng nổi tiếng về các phần mềm quản lý doanh nghiệp. Hệ phần 

mềm mySAP Business Suite có tham vọng là phần mềm của mọi doanh nghiệp bao gồm các bộ 

phần mềm sau:

• mySAP Customer Relationship Management   : quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

• mySAP ERP   : quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

• mySAP Product Lifecycle Management   : quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)

• mySAP Supply Chain Management   : quản lý hệ thống cung cấp (SCM)

• mySAP Supplier Relationship Management   : quản lý quan hệ với nhà cung cấp 

Đây có lẽ là một trong số ít các bộ sản phẩm có phạm vi rộng nhất hiện nay. Tuy nhiên cần lưu ý 

rằng tính vạn năng cao không có nghĩa là đã phù hợp với những đặc điểm doanh nghiệp cụ thể. Ví 

dụ các nhà máy đóng tàu chắc không sử dụng hết các chức năng tiếp thị và bán hàng như nêu dưới 

đây do đặc thù khách hàng của ngành đóng tàu. Phần trình bày dưới đây chỉ có mục đích giúp bạn 

đọc hình dung cụ thể hơn về các loại phần mềm đã nêu ở trên. Khi chọn lựa để sử dụng cần có sự 

tư vấn chuyên môn. 

1. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (MYSAP CRM)
Gồm các chức năng sau:

1.1 TIẾP THỊ (MARKETING): 

• Quản lý tài nguyên tiếp thị (Marketing resource management) -- Phân tích, lập kế hoạch, 

phát triển, thực hiện và đánh giá các hoạt động marketing để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn 

lực sẵn có của đơn vị và theo dõi, kiểm soát được các hoạt động tiếp thị. mySAP CRM giúp 

kiểm soát được ngân sách và chi phí tiếp thị. Chương trình cũng cho phép các thành viên nhóm 

tiếp thị cộng tác với nhau, phối hợp các hoạt động tiếp thị trong toàn đơn vị, tăng tốc độ và hiệu 

quả hoạt động tiếp thị.

• Quản lý danh sách và nhóm khách hàng (Segment and list management) -- mySAP CRM 

giúp tạo ra và nắm giữ được dữ liệu khách hàng để tập trung và cá biệt hoá các thông điệp tiếp 

thị, xem được mọi dữ liệu liên quan đến khách hàng từ một nguồn tập trung. Nhờ một giao diện 
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tương tác và kéo-thả, nhân viên tiếp thị dễ dàng phân loại các nhóm khách hàng, nhanh chóng 

phát hiện ra các cơ hội tiếp thị nhờ các dữ liệu trực quan.

• Quản lý các chiến dịch tiếp thị (Campaign management) -- Phân tích, lập kế hoạch, thực hiện 

và đánh giá các hoạt động tiếp thị

• Quản lý xúc tiến thương mại (Trade promotion management) -- Chương trình giúp nhìn rõ 

từng giai đoạn của kế hoạch xúc tiến thương mại, giảm sai sót, tăng hiệu quả và kiểm soát được 

chi phí.

• Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead management) -- Hỗ trợ việc tạo ra và quản lý các khách 

hàng tiềm năng. Cho phép các nhóm tiếp thị, bán hàng và cả các bạn hàng cùng tham gia vào quá 

trình quản lý khách hàng tiềm năng. Cung cấp khả năng quan sát toàn diện các quá trình quản lý 

khách hàng để xử lý được nhanh và tối ưu hoá.

• Phân tích hoạt động tiếp thị (Marketing analytics) -- Thực hiện các phân tích về giá trị khách 

hàng, chỉ tiêu hài lòng, ... hiểu được tại sao các hoạt động tiếp thị có/không có hiệu quả. Chương 

trình cũng giúp phát hiện được các thách thức và cơ hội của doanh nghiệp, dự đoán hành vi, nhu 

cầu của khách hàng.

1.2 BÁN HÀNG (SALES):
• Dự báo và lập kế hoạch bán hàng (Sales planning and forecasting) -- Dự báo chính xác, quản 

lý được ngân sách và các cơ hội bán hàng, phân bổ nguồn lực hiệu quả.  

• Quản lý các vùng lãnh thổ (Territory management) -- Tối ưu hoá phân bổ các nhóm khách 

hàng với vùng lãnh thổ được phân định rõ ràng. Theo dõi chặt chẽ lực lượng bán hàng để đảm 

bảo rằng có thể nhận biết và đáp ứng nhanh với biến động thị trường. Bố trí đúng lực lượng bán 

hàng vào đúng vùng lãnh thổ để tối ưu hoá kết quả bán hàng.

• Quản lý khách hàng và người liên hệ (Account and contact management) -- Giúp đội bán 

hàng luôn tập trung vào các hoạt động mở rộng danh sách các khách hàng trung thành và mang 

lại nhiều lợi nhuận.

• Quản lý các cơ hội và khách hàng tiềm năng (Lead and opportunity management) 

• Quản lý các bản chào hàng và đơn đặt hàng (Quotation and order management) -- Tạo các 

bản chào hàng và đơn đặt hàng chính xác, theo dõi được tình trạng hàng có trong kho theo thời 

gian thực, theo dõi tình hình thực hiện đơn đặt hàng.

• Cấu hình sản phẩm (Configuration) -- Hướng dẫn người bán hàng cùng lập cấu hình sản phẩm 

với khách. Củng cố các quy tắc đảm bảo cấu hình chính xác thoả mãn nhu cầu khách hàng.

• Quản lý hợp đồng (Contract management) -- Xây dựng và quản lý các hợp đồng dài hạn, tích 



hợp hợp đồng vào quá trình giao dịch với khách và theo dõi quá trình bán hàng từ đầu tới cuối.

• Quản lý thưởng và hoa hồng bán hàng (Incentive and commission management) -- Xây 

dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch khuyến khích bán hàng liên kết với thành tích bán hàng. 

• Quản lý thời gian và đi lại (Time and travel management) -- Giúp người bán hàng tập trung 

vào các cơ hội bán hàng không phải lo lắng đến chi phí. Huỷ bỏ các thủ tục giấy tờ, theo dõi và 

kiểm soát được chi phí bán hàng.

• Phân tích tình hình bán hàng (Sales analytics) -- Theo dõi và đáp ứng tức thời. Dự báo chính 

xác, giữ chi phí trong mức dự toán, tối ưu hoá sử dụng lực lượng.

1.3 DỊCH VỤ (SERVICES)
• Dịch vụ khách hàng (Customer service and support) -- Truy cập được các thông tin như lịch 

sử các lần thực hiện dịch vụ, bảo hành, bảo trì; duy trì cơ sở dữ liệu các vấn đề đã giải quyết; 

quản lý các yêu cầu dịch vụ.

• Dịch vụ tại chỗ (Field service) -- Tự động hoá quá trình gửi kỹ thuật viên đến làm dịch vụ tại 

các địa điểm của khách hàng. Cho phép kỹ thuật viên kết nối về trung tâm qua máy tính xách tay 

hoặc thiết bị cầm tay.

• Dịch vụ điện tử (E-service) -- Phối hợp các loại hình dịch vụ điện tử từ trung tâm. Quản lý khối 

lượng lớn thư điện tử gửi đến bằng các tính năng tự động trả lời, tự động đề nghị. Tạo lập dịch 

vụ tự phục vụ của khách hàng qua trang web.

• Tiếp thị và bán dịch vụ (Service sales and marketing) -- Hỗ trợ bộ phận dịch vụ tiếp thị, bán 

các dịch vụ và các sản phẩm liên quan đến dịch vụ với đầy đủ các nội dung, tính năng như bán 

sản phẩm chính.

• Quản lý hợp đồng dịch vụ (Service-contract management) -- Khẳng định sự chấp nhận dịch 

vụ của khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ. Đáp ứng các yêu cầu trong cam kết dịch vụ và 

theo dõi ký tiếp hợp đồng dịch vụ bằng cách tự động báo cho nhân viên dịch vụ biết các hợp 

đồng sắp hết hạn.

• Quản lý bảo hành và khiếu nại (Warranty and claims management) 

• Quản lý kho hàng sửa chữa (Depot repair). 

• Quản lý các kênh dịch vụ (Channel service) -- quản lý các bên thứ ba làm dịch vụ.

• Phân tích hoạt động dịch vụ (Service analytics) -- Phát hiện các vấn đề và cách giải quyết. So 

sánh hiệu quả dịch vụ của các vùng lãnh thổ.

1.4 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (E-COMMERCE)
• Tiếp thị điện tử (E-marketing) -- Thông qua trang web, giới thiệu sản phẩm và các thông tin 



tiếp thị khác.

• Bán hàng điện tử (E-selling) -- Thực hiện bán hàng cho đối tác (B2B) và cho người dùng (B2C) 

qua Internet. Cung cấp cho khách hàng các nội dung cá biệt hoá, tương tác, các dịch vụ bán hàng 

và tự phục vụ dễ sử dụng.

• Dịch vụ điện tử (E-service) -- Cung cấp cho khách hàng một kênh trực quan để thực hiện: yêu 

cầu dịch vụ, khiếu nại về sản phẩm, đăng ký sản phẩm. Với mySAP CRM, khách hàng có thể 

kiểm tra tình hình thực hiện đơn đặt hàng, quản lý tài khoản và thanh toán, tìm và giải quyết các 

vấn đề về sản phẩm.

• Phân tích điện tử (E-analytics) -- cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động các dịch vụ 

điện tử nói trên để theo dõi, điều chỉnh các hoạt động tiếp thị, bán hàng, dịch vụ điện tử.

2. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (MYSAP ERP)
Gồm có 4 module:

• mySAP ERP Financials: quản lý tài chính-kế toán  

• mySAP ERP Human Capital Management   : quản lý nhân sự

• mySAP ERP Operations   : 

• mySAP ERP Corporate Services   

2.1 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN (mySAP ERP Financials)

2.1.1 Kế toán tài chính và kế toán quản trị (Financial and Management Accounting)  

Phần mềm kế toán trong mySAP gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Kế toán tài chính thoả mãn tiêu chuẩn kế toán Mỹ (GAAP- Generally Accepted Accouting 

Principles) và tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS-International Financial Accounting Standards). 

Phần mềm cũng hỗ trợ các chuẩn mực và luật lệ kế toán EU và đồng euro.

mySAP kế toán (Financial Accounting) thực hiện các công việc sau:

• Kế toán tổng hợp (Consolidations)

• Quản lý sổ cái (General-ledger management)

• Quản lý tài khoản phải thu, phải trả (Accounts receivable and payable)

• Kế toán tài sản cố định (Fixed-asset accounting)
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• Quản lý tài khoản ngân hàng (Bank accounting)

• Quản lý tiền mặt (Cash journal accounting)

• Kế toán kho (Inventory accounting)

• Kế toán thuế (Tax accounting)

• Kế toán tích luỹ (Accrual accounting)

• Quyết toán (Financial closing)

• Báo cáo tài chính (Financial reporting)    

• Parallel valuation 

Phần kế toán quản trị (Management Accounting) thực hiện các công việc:

• Kế toán các trung tâm lợi nhuận (Profit center accounting)

• Kế toán các trung tâm chi phí và đơn hàng nội bộ (Cost center and internal order 

accounting)

• Kế toán dự án (Project accounting)

• Quản lý đầu tư (Investment management)

• Kế toán chi phí sản phẩm (Product cost accounting)

• Kế toán lợi nhuận (Profitability accounting)

• Lập kế hoạch doanh thu và chi phí (Revenue and cost planning)

• Transfer pricing 

2.1.2 Quản lý tài chính nội bộ (Corporate Governance)  

MySAP ERP Financials có các phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính nội bộ: giảm chi phí kiểm soát 

nội bộ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và luật công ty.

Phần Quản lý Tài chính nội bộ có các chức năng sau:

2.1.2.1 Quản lý kiểm toán nội bộ (Management of internal controls - MIC) 

• Xác thực độ chính xác của các báo cáo kế toán và công bố tài chính quý, năm.

• Thiết kế, lập và bảo trì các thủ tục và chế độ kiểm toán về việc lập công bố tài chính.

• Đánh giá và báo cáo tính hiệu quả của các thủ tục và chế độ kiểm toán đó. 



• Phát hiện các thay đổi lớn xảy ra kể từ lần công bố gần đây nhất.

2.1.2.2 Quản lý hệ thông tin kiểm tra (the audit information system - AIS) 

• Cung cấp công cụ để kiểm soát việc thoả mãn các yêu cầu pháp lý về tài chính công ty (ví 

dụ mục 302 và 404 luật Sarbanes-Oxley Act.)

• Sử dụng các chức năng kiểm tra toàn diện. 

• Thử hệ thống kiểm soát an ninh tài chính.

• Cải thiện việc kiểm tra.

2.1.2.3 Quản lý vốn và rủi ro (Management of capital and risk )

• Quản lý vốn và rủi ro.

• Đánh giá cơ cấu vốn dùng phân tích rủi ro.

• Tạo một cơ chế báo cáo và công cụ phân tích liên kết với dữ liệu của ngân hàng trung tâm. 

2.1.3 Quản lý tài chính hệ thống cung cấp (Financial Supply Chain Management)  

2.1.3.1 Lập hoá đơn điện tử và thanh toán điện tử (Electronic invoicing and payments )

• Khách hàng có thể truy cập qua mạng đến các hoá đơn, tình hình thanh toán, tình trạng tài 

khoản.

• Tích hợp thông suốt với các cổng giao dịch của khách hàng và nhà cung cấp.

2.1.3.2 Quản lý các tranh chấp (Dispute management )

• Giải quyết các tranh chấp về tài khoản phải thu.

• Giảm nợ tồn trong ngày do giải quyết tranh chấp nhanh hơn. 

2.1.3.3 Quản lý thu nợ (Collections management )

• Cải thiện năng suất việc thu nợ.

• Giảm nợ quá hạn do thu nợ có tổ chức.

2.1.3.4 Quản lý nợ (Credit management )

• Cải thiện việc phân tích bán chịu.

• Giảm nợ khó đòi do phân tích hiệu quả hơn độ tin cậy của khách hàng.

2.1.3.5 Quản lý tiền mặt và tính thanh khoản (Cash and liquidity management )

• Theo dõi luồng tiền mặt. 

• Tạo ra các dự báo và kế hoạch luồng tiền mặt chính xác hơn. 
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2.1.3.6 Quản lý tiền nội bộ (In-house cash management )

• Có sẵn các công cụ thanh toán nội bộ.

• Giảm các chi phí thanh toán nội bộ.

2.1.3.7 Quản lý rủi ro và cấp phát (Treasury and risk management )

• Thực hiện các giao dịch rào chắn rủi ro.

• Giảm mức rủi ro tài chính của đơn vị. 

• Cải thiện chức năng cấp phát. 

2.1.3.8 Quản lý quan hệ với ngân hàng (Bank relationship management)

• Thông tin thông suốt và tối ưu với ngân hàng.

• Thực hiện giao dịch nhanh hơn và theo dõi được chu kỳ thanh toán. 

2.1.3.9 Kế toán hợp đồng (Contract accounting )

• Quản lý việc thanh toán của các thương vụ có khối lượng lớn. 

• Giảm chi phí tác nghiệp do tự động hóa, giảm các công việc thủ công. 

2.2 QUẢN LÝ NHÂN SỰ  (mySAP ERP Human Capital Management - mySAP ERP 
HCM) 

2.2.1 Quản lý năng lực (Talent management)  

Hỗ trợ con người trong mọi giai đoạn công tác – từ tuyển dụng, huấn luyện, phát triển và duy trì. 

Tìm đúng người, sử dụng năng lực của họ một cách tốt nhất, hoà hợp mục tiêu cá nhân với mục 

tiêu của công ty, phát huy tối đa tác dụng của huấn luyện và duy trì được năng lực làm việc cao. 

Dùng  mySAP ERP HCM có thể phát huy và sử dụng năng lực nhanh hơn, linh hoạt hơn. Phần 

mềm hỗ trợ và tích hợp các quá trình quản lý năng lực sao cho công ty có thể thu hút, dành được, 

giáo dục và phát triển các tài năng; phát hiện và bồi dưỡng các lãnh đạo tương lai; hoà hợp và thúc 

đẩy năng lực cá nhân phục vụ cho mục đích của công ty. Phần mềm hỗ trợ thực hiện các chức năng 

chính sau:

2.2.1.1 Tuyển dụng (Recruitment )

Thực hiện bởi mô đun SAP E-Recruiting 

• Nhanh chóng tìm đúng người, sử dụng năng lực của họ vào đúng chỗ, đúng lúc và giữ 

quan hệ với những người có trong danh sách những người có năng lực.

• Báo cáo đầy đủ, theo dõi các đơn xin việc và các ứng cử viên.
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2.2.1.2 Quản lý sự nghiệp (Career management )

• Hỗ trợ nhân viên quản lý con đường sự nghiệp và mong muốn riêng của họ hoặc qua các 

khả năng tự thực hiện của phần mềm hoặc qua kế hoạch sự nghiệp đã thoả thuận với lãnh 

đạo.

• So sánh hồ sơ nhân viên với các yêu cầu của từng vị trí để phát hiện ra các kiến thức và 

kỹ năng còn thiếu, từ đó liên kết chặt chẽ với kế hoạch đào tạo.

• Xây dựng con đường sự nghiệp có cầu trúc để hướng dẫn nhân viên thăng tiến theo các 

công việc của họ trong công ty.

2.2.1.3 Quản lý kế thừa (Succession management )

• Phát hiện và theo dõi các nhân viên có tiềm năng cao, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng để họ 

có thể kế thừa các chức vụ lãnh đạo trong tương lai.

• Phát hiện các vị trí then chốt và chọn các nhân viên kế thừa trong tương lai. 

2.2.1.4 Quản lý huấn luyện, đào tạo (Enterprise learning management)

Thực hiện bởi mô đun  SAP Learning Solution Phổ biến kiến thức đến nhân viên, đối tác và khách 

hàng qua đào tạo điện tử, lớp đào tạo, hợp tác đào tạo và phổ biến thông tin.

• Tổ chức, chuyển giao và theo dõi chuyển giao kiến thức; điều chỉnh nội dung đào tạo theo 

phong cách và nhu cầu từng cá nhân.

• Đánh giá, phân tích kế hoạch đào tạo chung của đơn vị.

2.2.1.5 Quản lý kết quả công tác của nhân viên (Employee performance management )

• Hoà hợp mục tiêu của cá nhân, tập thể với mục tiêu và chiến lược của đơn vị.

• Tiêu chuẩn hoá việc xem xét và đánh giá nhân viên.

• Gắn chặt khen thưởng với kết quả công việc.

2.2.1.6 Quản lý khen thưởng (Compensation management )

• Thực hiện chiến lược khen thưởng đổi mới.

• Phân tích và so sánh các mức khen thưởng trên cơ sở các số liệu tiền lương trong và ngoài 

đơn vị để đảm bảo tính cạnh tranh về khen thưởng trên thị trường.

2.2.2 Quản lý tổ chức, cán bộ (Workforce process management  )  

Hợp lý hoá và tích hợp các công việc quản lý nhân sự: quản lý nhân viên, quản lý tổ chức, quản lý 

thời gian, quản lý lương,... Dùng  mySAP ERP HCM, ta có thể tiêu chuẩn hoá và củng cố mọi quá 

trình quản lý nhân sự và dữ liệu liên quan trên một nền tảng chung trong khi vẫn đảm bảo gắn kết 

với luật lệ, quy định địa phương. Giải pháp phần mềm được xây dựng trên cơ sở toàn cầu có tuỳ 
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biến theo pháp luật và thực tiễn từng nước

2.2.2.1 Quản lý nhân sự (Employee administration)

• Tự động hoá các quá trình cơ bản về quản lý thông tin nhân sự.

• Sử dụng một cơ sở dữ liệu tập trung cho phép nhân viên và lãnh đạo truy cập đến các 

thông tin cập nhật, chính xác về nhân sự để hỗ trợ các quyết định về công việc và sử dụng 

nhân lực.

2.2.2.2 Quản lý tổ chức (Organizational management)

• Quản lý cấu trúc tổ chức và thông tin chính sách.

2.2.2.3 Quản lý nhân sự quốc tế (Global employee management)

• Hỗ trợ các công việc bố trí nhân viên, quản lý nhân viên, trả lương cho các cơ sở của đơn 

vị ở nước ngoài.

2.2.2.4 Quản lý chia lợi nhuận (Benefits management)

• Hỗ trợ việc lập các kế hoạch chia lợi nhuận khác nhau cho nhân viên.

• Xây dựng các phương án chia lợi nhuận riêng cho từng cá nhân.

2.2.2.5 Quản lý giờ công (Time and attendance)

• Hỗ trợ các chiến lược quản lý giờ công hiệu quả.

• Theo dõi, ghi chép, đánh giá dữ liệu giờ công. 

2.2.2.6 Quản lý lương và các quy định pháp luật (Payroll and legal reporting )

• Thực hiện các công việc tính toán lương phức tạp.

• Hỗ trợ các quy định pháp luật trong 45 nước.

• Tính đến các yếu tố như đồng tiền bản địa, đa ngôn ngữ, thoả ước tập thể và các quy định 

báo cáo.

2.2.2.7 Các nghiệp vụ quản lý nhân sự và mẫu biểu (HCM processes and forms)

• Tự động hoá các nghiệp vụ giấy tờ và tốn thời gian như: ký hợp đồng tuyển dụng, chấm 

dứt hợp đồng, bố trí lại tổ chức, nghỉ đẻ, ...

• Tăng tốc quá trình nhập dữ liệu.

• Xử lý các nghiệp vụ nhanh chóng theo các mẫu quy trình linh hoạt.

2.2.3 Bố trí, sử dụng nhân sự (Workforce deployment  )  

Bố trí đúng người có đúng kỹ năng cần thiết vào đúng vị trí, đúng thời gian. Lập các nhóm dự án 

đúng yêu cầu, theo dõi tiến độ dự án và phân tích kết quả hỗ trợ các quyết định chiến lược.
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2.2.3.1 Lập kế hoạch nhân sự cho dự án (Project resource planning)

• Hỗ trợ lập kế hoạch nhân sự cho các dự án. 

• Dùng chương trình bố trí nhân sự để bố trí nhân viên vào các công việc, dự án, nhóm 

công tác phù hợp.

2.2.3.2 Quản lý dự án và nhân sự (Resource and program management)

• Thống nhất việc quản lý dự án, theo dõi tiến độ, dữ liệu tài chính và kỹ năng nhân viên.

• Hỗ trợ việc quản lý nguồn lực, quản lý danh mục các dự án, quản lý thực hiện dự án và 

quản lý kỹ năng nhân viên.

• Tạo thuận lợi cho việc bố trí nhân sự trong các giải pháp SAP khác.

• Lập các đội dự án phù hợp với yêu cầu, theo dõi tiến độ dự án, ghi chép thời gian và phân 

tích kết quả.

2.3 QUẢN LÝ TÁC NGHIỆP (mySAP ERP Operations)

Để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, công ty phải cung cấp đúng sản phẩm và dịch vụ, đúng 

giá, đến đúng khách hàng và đúng lúc. Để hoà nhập công ty vào môi trường kinh doanh hiện đại, 

toàn bộ công ty và các đối tác phải liên kết với nhau trong thiết kế, phát triển sản phẩm, chế tạo, 

bán hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến tay khách hàng.

mySAP ERP Operations có các tính năng hỗ trợ các hoạt động then chốt sau của công ty: 

2.3.1 Mua sắm và hậu cần (Procurement and logistics execution)  

Quản lý từ đầu đến cuối các quá trình mua sắm và hậu cần trong cả chu kỳ kinh doanh từ các yêu 

cầu dịch vụ nội bộ đến việc lập hoá đơn và thanh toán.

2.3.1.1 Mua sắm (Procurement)

• Thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm từ hỏi hàng, đặt đơn hàng, kiểm tra hoá đơn.

• Quản lý nội dung các catalog, cho phép nhân viên tự tìm kiếm thông tin và dịch vụ.

2.3.1.2 Hợp tác với các nhà cung cấp (Supplier collaboration)

• Tích hợp tất cả các đối tác kinh doanh: nhà thiết kế, nhà cung cấp, nhà chế tạo và khách 

hàng.

• Hợp tác hiệu quả với các nhà cung cấp để phát triển sản phẩm, quản lý mua sắm, xử lý 

hoá đơn và quản lý thanh toán.

Có thể tăng năng suất công tác hậu cần, giảm chi phí do giảm lượng tồn kho và củng cố việc vận 

chuyển hàng nhờ dùng mySAP ERP hỗ trợ các công việc sau:
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2.3.1.3 Quản lý kho (Inventory and warehouse management)

• Ghi chép và theo dõi số lượng, giá trị các loại vật tư. Bố trí xếp hàng trong kho và tối ưu 

hoá việc sử dụng kho.

• Lập kế hoạch, nhập và lập hồ sơ luân chuyển trong kho. Quản lý phiếu nhập, phiếu xuất,...

• Quản lý kế hoạch xếp dỡ, tần số sóng và mã vạch, các thiết bị xếp dỡ,... Theo dõi toàn bộ 

hoạt động trong kho theo thời gian thực.

2.3.1.4 Xuất và nhập hàng (Inbound and outbound logistics)

• Tạo thuận lợi cho vận chuyển, xuất nhập hàng của nhiều nhà chế tạo và khách hàng.

• Hỗ trợ quá trình nhập: theo dõi phiếu nhập, ghi chép các yêu cầu bên ngoài, giải quyết các 

thông báo vận chuyển và quản lý các hoạt động nhập hàng bên trong công ty.

• Thực hiện các thao tác xuất hàng: lập và gửi phiếu xuất, theo dõi các hoạt động xuất và 

phân phối hàng, lập và xác thực phiếu nhận.

2.3.1.5 Quản lý vận chuyển (Transportation management)

• Lập kế hoạch vận chuyển tối ưu, thực hiện kế hoạch và theo dõi việc giao hàng đúng hẹn, 

đúng chi phí dự toán.

• Áp dụng các phương án linh hoạt để kết hợp vận chuyển giao nhận hai chiều.

• Quản lý các tác nghiệp và hồ sơ theo yêu cầu ngoại thương. 

2.3.2 Thiết kế và chế tạo sản phẩm (Product development and manufacturing  )  

Hỗ trợ toàn bộ chu kỳ thiết kế và chế tạo sản phẩm: lập kế hoạch sản xuất, tiến hành chế tạo tích 

hợp với các hệ thống máy móc, thiết kế, quản lý dữ liệu sản phẩm.

2.3.2.1 Lập kế hoạch sản xuất (Production planning)

• Hỗ trợ nhiều dạng chiến lược lập kế hoạch sản xuất và thực hiện sản xuất.

• Tối ưu hoá kế hoạch, tiến độ và dây chuyền sản xuất.

2.3.2.2 Sản xuất (Manufacturing execution)

• Thu thập thông tin tình hình sản xuất, cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận sản 

xuất một cách thông suốt và trực quan.

• Hỗ trợ triển khai kế hoạch sản xuất: quản lý các quá trình sản xuất, bố trí công nhân và 

các nguồn lực khác tại các địa điểm sản xuất.

• Lập hồ sơ, theo dõi và xuất vật tư.

Để có thể giúp rút ngắn thời gian sản xuất do tập trung vào các quá trình phát triển và đổi mới sản 

phẩm, tăng năng suất do hợp tác tốt giữa các bộ phận và thoả mãn các tiêu chuẩn, quy định mới, 
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mySAP ERP hỗ trợ các quá trình sau:

2.3.2.3 Phát triển sản phẩm mới (Product development)

Khái niệm “Phát triển sản phẩm mới” chỉ toàn bộ quá trình từ nắm bắt nhu cầu thị trường, thiết lập 

ý tưởng về một sản phẩm mới cho đến lúc bán sản phẩm đó trên thị trườngi.

• Tích hợp người và thông tin vào quá trình phát triển sản phẩm

• Tối ưu hoá các quá trình phát triển sản phẩm trong nội bộ công ty.

• Theo dõi luồng thông tin đi qua các bộ phận: kỹ thuật, kế hoạch, sản xuất và lập hồ sơ 

từng bước quá trình sản xuất.

2.3.2.4 Quản lý dữ liệu vòng đời sản phẩm (Life-cycle data management)

• Quản lý tập trung hồ sơ, quản lý các cấu hình và thay đổi cấu hình sản phẩm.

• Quản lý và cung cấp thông tin sản phẩm cập nhật làm cơ sở cho công tác kế hoạch và sản 

xuất.

• Tích hợp với các hệ thống CAD, hệ thông tin địa lý (GIS) và các hệ thống liên quan khác.

2.3.3 Bán hàng và dịch vụ (Sales and service)  

2.3.3.1 Quản lý quá trình bán hàng (Sales order management)

• Quản lý toàn bộ quá trình bán hàng: xử lý các đơn đặt hàng, lập báo giá, tạo và xử lý đơn 

hàng, quá trình lập hợp đồng và hoá đơn.

• Sử dụng các công cụ thương mại điện tử có sẵn trong mySAP ERP Operations.

2.3.3.2 Dịch vụ sau bán hàng (Aftermarket sales and service)

• Nhằm vào các yêu cầu cơ bản về hỗ trợ khách hàng: lắp đặt, yêu cầu dịch vụ, hợp đồng 

dịch vụ, bảo hành.

• Quản lý các mặt của quá trình thực hiện dịch vụ trong bộ phận dịch vụ từ đáp ứng yêu cầu 

ban đầu của khách tới nghiệm thu và thanh toán.

2.3.3.3 Thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp (Professional-service delivery)

• Quản lý các khía cạnh của thực hiện dịch vụ: theo dõi các hoạt động dịch vụ, ghi thời gian 

thực hiện dịch vụ, phân tích lợi nhuận.

2.3.3.4 Quản lý việc động viên, khen thưởng (Incentive and commission management)

• Xây dựng các chương trình khen thưởng có hiệu quả: hoa hồng bán hàng và môi giới, chia 

lợi nhuận, thưởng.

http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp/operations/featuresfunctions/salesservice.epx


• Tính toán hoa hồng và các khoản khuyến khích khác căn cứ trên doanh thu kỳ vọng của 

từng nhóm bán hàng sao cho có thể theo dõi, ghi chép và thưởng các cố gắng bán hàng 

trong toàn công ty.

2.4 mySAP ERP Corporate Services: 
mySAP  ERP Corporate Services hỗ trợ: quản lý tài sản công ty, danh mục các dự án, các chuyến 

công tác, môi trường, sức khoẻ, chất lượng và các dịch vụ thương mại toàn cầu.

• Quản lý bất động sản (Real estate management) -- Chương trình Real Estate 

Management hỗ trợ việc quản lý các bất động sản của công ty. Tự động hoá và kiểm soát 

được các nghiệp vụ quản lý bất động sản, giảm các chi phí liên quan đến bất động sản. 

• Quản lý tài sản (Enterprise asset management) -- Chương trình hỗ trợ việc quản lý tài 

sản, bảo trì tài sản, dự toán chi phí bảo trì, quản lý thực hiện bảo trì và quản lý việc chuẩn 

bị an toàn trước khi bảo trì (work-clearance).

• Quản lý dự án (Project and portfolio management) -- mySAP ERP Corporate Services 

cung cấp một giải pháp  hoàn chỉnh và linh hoạt để quản lý các dự án từ hồ sơ chiến lược 

đến kế hoạch, triển khai và theo dõi kinh phí dự án.

• Quản lý các chuyến công tác (Travel management) --  SAP Travel Management 

application giúp quản lý mọi mặt các chuyến đi công tác của công ty.

• Quản lý môi trường, sức khoẻ và an toàn (Environment, health, and safety (EH&S) 

management) -- mySAP ERP Corporate Services giúp quản lý các quy định, tiêu chuẩn 

thay đổi rất nhanh về môi trường, sức khoẻ, an toàn cũng như ảnh hưởng của chúng đến 

các hoạt động của công ty.

• Quản lý chất lượng (Quality management). 

• Quản lý dịch vụ thương mại toàn cầu (Global trade services) -- mySAP ERP 

Corporate Services giúp thiết lập một tiêu chuẩn thương mại chung cho toàn công ty, bảo 

vệ an toàn cho hệ thống cung cấp toàn cầu, kết nối và thông tin với các hệ thống của các 

chính phủ, chia sẻ dữ liệu cho hoạt động thương mại ở nhiều nước.
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PHỤ LỤC B: TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM PLM CỦA HÃNG UGS

Để có khái niệm cụ thể hơn về các chức năng của một hệ PLM, dưới đây ta xét ví dụ các sản 

phẩm của UGS đang được ứng dụng (từng phần) trong một số nhà máy đóng tàu lớn trên thế giới.

Hệ PLM của UGS gồm có ba nhóm chính:

• NX: các phần mềm tính toán, thiết kế CAD, CAE, CAM

• Technomatix: các phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất (MPM)

• Teamcenter: các phần mềm quản lý, cộng tác trong quá trình sản xuất

1. NX:   

(1) CAID (Computer Aided Industry Design): dùng tạo dáng và biểu diễn các sản phẩm dưới 

dạng 3D

(2) CAD (Computer Aided Design): thiết kế hình học, gồm các thành phần sau:

• Modeling: thiết kế sản phẩm theo mô hình 3D   

• Human Modeling     : dùng các mô hình người để kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm với 

các hoạt động của người sử dụng

• Assembly Design: thiết kế các cụm chi tiết lắp ráp theo mô hình 3D  

http://www.ugs.com/products/nx/design/assembly.shtml
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http://www.ugs.com/products/nx/design/modeling.shtml


• System-based Modeling  :    thiết kế các các sản phẩm phức tạp gồm rất nhiều bộ phận, chi 

tiết lắp ráp với nhau

• User-defined Features:   Người thiết kế đầu tiên dựng một mô hình tham số 3D, sau đó bổ 

xung các thuộc tính dưới dạng các biến tham số và quan hệ giữa các tham số. Các thuộc 

tính do người thiết kế xác lập được lưu trong thư viện dùng tạo một họ các chi tiết giống 

nhau. Khi tạo một chi  tiết tiêu chuẩn mới, chỉ cần kéo và thả các thuộc tính từ trong thư 

viện vào cửa sổ thiết kế và nhập các giá trị cụ thể của các tham số. NX sẽ tự dựng mô 

hình các chi tiết yêu cầu. Phương pháp thiết kế theo tham số là một trong những phương 

pháp hiện rất được chú ý khi thiết kế tàu .

• Routed Systems Design: đi ống và đi dây điện  

• Sheet Metal Design: thiết kế thi công các chi tiết bằng thép tấm  

• Drafting: tạo và quản lý các bản vẽ.  

(3) CAE (Computer Aided Engineering): bộ phần mềm tính toán

• NX Nastran và   I-deas NX MasterFEM  :    Phần mềm tính toán ứng suất/biến dạng, dao động, 

độ bền mỏi, truyển nhiệt, tiếng ồn, ... bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Cũng có chức 

năng tối ưu hóa kết cấu.

• NX Optimization Wizard     : hướng dẫn tối ưu hóa

• NX Strength Wizard   : hướng dẫn tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn

• NX Design Validation   :     kiểm tra thiết kế

(4) Tooling: thiết kế khuôn mẫu

(5) CAM (Computer Aided Manufacturing): bộ phần mềm hỗ trợ thiết kế thi công (chủ yếu 

cho chế tạo máy) 

(6) Managed Development Environment: môi trường và công cụ lập trình để phát triển các 

ứng dụng.

3. TECNOMATIX:
(1) Part Manufacturing: lập kế hoạch sản xuất chi tiết (parts)

(2) Assembly Planning: lập kế hoạch lắp ráp cụm, tổng thành,...

(3) Resource Planning: quản lý các loại công cụ dưới dạng mô hình 3D

(4) Plant Design & Optimization  : thiết kế và tối ưu hóa các dây chuyền công nghệ đảm bảo:

http://www.ugs.com/products/tecnomatix/plant_design/
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• Vật tư được đưa đến đúng nơi, đúng lúc cần thiết.

• Lượng vật tư vừa đủ được trữ sẵn tại nơi sản xuất.

• Các thiết bị xếp dỡ cần thiết có sẵn tại nơi cần đến.

• Các loại máy và trang thiết bị có đúng tại nơi cần đến.

• Xếp dỡ sản phẩm tối thiểu để tránh hư hỏng.

• Điều kiện đủ để công nhân làm việc một cách năng suất và an toàn.

Mặt bằng sản xuất, các dây chuyền công nghệ được mô phỏng ảo (xem hình vẽ dưới đây) để thử 

các phương án thiết kế khác nhau nhằm tìm ra phương án tối ưu.

  

(5) Human Performance   : dùng các mô hình công nhân số hóa hoạt động được (digital 

humans) bố trí vào các vị trí làm việc để kiểm tra các điều kiện thuận tiện, an toàn, năng 

suất

(6) Product Quality   : kiểm tra chất lượng sản phẩm.

(7) Production Management:   hệ thống điều hành, theo dõi, quản lý sản xuất 

(8) Manufacturing Data Management  : quản lý các dữ liệu sản xuất. 

4. TEAMCENTER
(1) Community Collaboration   (Teamcenter Community) : thiết lập môi trường cộng tác cho 

mọi cá nhân liên quan qua giao diện web và các hình ảnh sản phẩm, môi trường sản xuất 

trực quan trong mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm.

http://www.ugs.com/products/teamcenter/sol_prod/community/
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(2) Compliance Management   (Teamcenter for Compliance Management): quản lý, kiểm 

soát sự tuân thủ các quy định, quy chế về môi trường, sức khỏe, hồ sơ tài liệu, ...

(3) Engineering Process Management   (Teamcenter Engineering, Teamcenter Express): 

quản lý, tích hợp các dữ liệu thiết kế sản phẩm (PDM – Product Data Management) 

(4) Enterprise Knowledge Management   (Teamcenter Enterprise): thiết lập môi trường hợp 

tác qua giao diện web cho các bộ phận trong nhà máy, các nhà cung cấp, các đối tác bên 

ngoài cùng tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm. Tích hợp các loại dữ liệu khác nhau 

trong quá trình phát triển sản phẩm. Thực hiện các chức năng chính sau:

− Cho phép các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác truy cập được các thông tin sản 

phẩm cần thiết đối với họ từ một nguồn duy nhất

− Biến đổi những thông tin vụn vặt thành những thông tin có ích, có nghĩa về sản phẩm.

− Cho phép những người có liên quan truy cập đúng những thông tin sản phẩm cần thiết qua 

trình duyệt web.

− Cho phép nhà máy giao nhiệm vụ cho các nhà cung cấp, các đối tác kinh doanh qua mạng.

− Quy định rõ cho mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào vòng đời sản phẩm: 1) trách nhiệm, 2) 

http://www.ugs.com/products/teamcenter/sol_prod/enterprise/
http://www.ugs.com/products/teamcenter/sol_prod/engineering/
http://www.ugs.com/products/teamcenter/sol_prod/compliance_mgmt/


các việc phải làm liên quan đến trách nhiệm được giao, 3) ảnh hưởng của các việc đó đến 

toàn bộ quá trình sản xuất, bán sản phẩm.

− Cho phép những người có thẩm quyền tham gia vào các luồng công việc.

− Thông báo cho những người có thẩm quyền những điều họ cần biết khi có một vấn đề về 

sản phẩm.

(5) Maintenance, Repair and Overhaul   (Teamcenter for MRO): quản lý các dịch vụ bảo trì, 

sửa chữa và đại tu sản phẩm

(6) Manufacturing Process Management   (Teamcenter Manufacturing): Mô đun này là một 

engine quản lý thông tin phục vụ cho Teamcenter Engineering và làm nền cho bộ giải pháp 

sản xuất số hóa Tecnomatix, cho phép nhà máy nhanh chóng đánh giá được tác động của 

các quyết định đến sản phẩm, quá trình sản xuất, việc quản lý tài nguyên.

Teamcenter Engineering tập trung quản lý dữ liệu thiết kế của sản phẩm và các thông tin liên 

hệ, Teamcenter Manufacturing mở rộng sang quản lý các dữ liệu sản xuất. Các công cụ của 

Teamcenter Engineering để tạo luồng công việc, quản lý các thay đổi, quan sát trực quan,... 

được sử dụng cả trong Teamcenter Manufacturing.

Teamcenter Manufacturing làm nền công nghệ cho các môđun lập kế hoạch công nghệ 

(Process Planner) và quản lý tài nguyên (Resource Manager) của Tecnomatix. Các mô đun 

này thiết lập quan hệ, tạo sự gắn kết giữa sản phẩm, các quá trình sản xuất, bố trí mặt bằng 

nhà máy và các nguồn tài nguyên dùng làm cơ sở cho quá trình lập kế hoạch sản xuất. Do 

đó có thể truy cập được thông suốt mọi nguồn thông tin trên được gắn kết qua Teamcenter 

Manufacturing trong mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm.

(7) Program and Project Management   (Teamcenter Project): thực hiện các chức năng quản 

lý dự án theo thời gian thực.

(8) Systems Engineering   (Teamcenter for Systems Engineering, Teamcenter 

Requirements, Slate): đảm nhận các chức năng quản lý các yêu cầu (requirements 

management) về sản phẩm. Trong suốt vòng đời sản phẩm, có rất nhiều loại yêu cầu khác 

nhau, xuất hiện vào những thời điểm khác nhau do nhiều người, nhiều tổ chức đưa ra. 

System Engineering giúp tập hợp, tổ chức tất cả các yêu cầu đó thành hệ thống và luôn có 

sẵn cho mọi người cần quan tâm truy cập.

(9) Sourcing Management   (Teamcenter Sourcing): quản lý mua sắm vật tư.

http://www.ugs.com/products/teamcenter/sol_prod/sourcing/
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Hàng năm các công ty trên toàn cầu chi hơn 13 ngàn tỷ USD cho mua sắm vật tư. Khoảng 80% giá 

thành sản phẩm được xác định trong giai đoạn thiết kế. Do đó việc tích hợp các yêu cầu mua sắm 

vào ngay từ các giai đoạn đầu phát triển sản phẩm có thể giúp nhà máy giảm giá thành đến 20%, 

rút ngắn tiến độ sản xuất từ 10 tới 20%.

Teamcenter Sourcing thiết lập một hệ thống trên nền web cho phép:

 Thu thập số liệu và phân tích tình hình thị trường 
 Người thiết kế, người mua sắm vật tư và nhà cung cấp quan hệ trực tiếp với nhau, hợp tác với 

nhau trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.
 Thiết lập quá trình đấu giá ngay trên mạng vào bất kỳ lúc nào.
 Quản lý chi phí thực sự của sản phẩm ở mọi thời điểm trong quá trình sản xuất.
 Quản lý hợp đồng.
(10)Lifecycle Visualization   (Teamcenter Visualization) : thiết lập một môi trường và công cụ 

dễ sử dụng cho phép mọi người có liên quan có thể quan sát sản phẩm và các dữ liệu liên 

quan dưới các dạng trực quan (hình vẽ 3D, thực tế ảo,...).

http://www.ugs.com/products/teamcenter/sol_prod/visualization/
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