Hồ sơ Công ty

Your partner all the way
Nhà tư vấn hàng đầu các giải pháp công nghệ và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

Về chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

NaviWorld Việt Nam, thành viên của Tập đoàn NaviWorld
được thành lập cuối năm 2003 với sứ mệnh hỗ trợ các
doanh nghiệp trong việc lựa chọn và triển khai các giải
pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến, nhằm tối ưu hóa các
quy trình hoạt động để đạt được các lợi thế cạnh tranh
nhất.

Chúng tôi tập trung vào cải thiện hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, với cân nhắc các thay đổi về mặt chiến lược,
tổ chức, quy trình và công nghệ để không những giúp
khách hàng đạt được các mục tiêu về công nghệ, mà còn
hướng tới các kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi công
nghệ đó. NaviWorld có đầy đủ kinh nghiệm sâu rộng để
nắm bắt các vấn đề về chính sách, tổ chức, công nghệ, tài
chính có thể phát sinh trong các dự án mà chúng tôi triển
khai.

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản trị
doanh nghiệp toàn diện cho các doanh nghiệp tại Việt
Nam, Đông Nam Á và Trung Đông. Với các giải pháp
chuyên ngành cho Phân phối, Bán lẻ, Dịch vụ và Sản xuất...
NaviWorld mang đến cho Khách hàng của mình các giải
pháp tích hợp được công nhận toàn cầu. NaviWorld là đối
tác hạng Vàng của Microsoft với các giải pháp cung cấp
dựa trên nền tảng Microsoft Dynamics ERP và CRM, thông
qua sự hỗ trợ của mạng lưới đối tác toàn cầu Microsoft.

Các dịch vụ tư vấn về giải pháp quản trị doanh nghiệp của
chúng tôi bao quát phần lớn các nhu cầu của doanh
nghiệp gồm có:
Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin
Quản trị dự án và Tích hợp hệ thống
Triển khai hệ thống Hoạch định nguồn lực
doanh nghiệp (ERP/CRM/HRM)

TM

Phát triển và chuyển giao các Hệ thống tùy biến
Thiết kế và Triển khai Hạ tầng cơ sở công nghệ

Đội ngũ của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm hơn 30 chuyên gia tư vấn
tại Việt Nam và được hỗ trợ bởi hàng trăm chuyên gia tư
vấn trong Tập đoàn NaviWorld. Năng lực của Naviworld
là sự kết hợp hiệu quả giữa các công nghệ tiên tiến nhất
của Microsoft, sự am hiểu sâu sắc các đặc thù kinh doanh
của từng ngành nghề và đội ngũ cán bộ tư vấn giàu kinh
nghiệm.

Là đối tác hạng vàng của Microsoft về các giải pháp ERP và
là đối tác chọn lựa của một số giải pháp quản trị ngành
dọc hàng đầu khác, chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách
hàng trong nhiều ngành nghề khác nhau triển khai các giải
pháp quản trị phù hợp.

Đội ngũ của chúng tôi cũng bao gồm các chuyên gia có
kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp đến từ các tập đoàn tư
vấn hàng đầu thế giới, kết hợp với các kỹ năng chuyên
môn và kiến thức bản địa sâu sắc, cho phép hỗ trợ thành
công các dự án triển khai cho khách hàng.
Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi được đào tạo để có
thể lắng nghe và nắm bắt các yêu cầu và vấn đề đặc thù
của khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhất
thay vì chỉ đưa ra các giải pháp tiêu chuẩn. Chúng tôi
không chỉ triển khai công nghệ thông tin mà còn quản lý
thay đổi, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và giúp đổi mới
hoạt động kinh doanh cho khách hàng.

Chúng tôi đã thành công trong nhiều dự án, đáp ứng các
yêu cầu khắt khe, rút ngắn thời gian thu lợi nhuận và nâng
cao hiệu quả kinh doanh.
Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi tại Việt Nam
như Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Công ty Sen Việt, Công ty
CP Vẻ Đẹp Phương Đông, Hanesbrands Việt Nam, Hàng
không Jetstar Pacific, MediaMart, Megastar Media, Panasonic Việt Nam, Tập đoàn truyền thông Đất Việt VAC, Tập
đoàn Masan, Toshiba Việt Nam, Trường Quốc tế dạy bằng
Tiếng Anh (BIS), Vaude Việt Nam, VinaCapital và rất nhiều
khách hàng khác.

Sản phẩm và Giải pháp

Các Giải pháp tiên tiến và Đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm sâu sắc
Microsoft Dynamics

Các giải pháp bản địa hóa từ NaviWorld

Microsoft Dynamics là bộ các giải pháp hoạch định nguồn
lực doanh nghiệp (ERP) và quản trị quan hệ khách hàng
(CRM) đơn giản và dễ sử dụng, kết nối tốt với các công
nghệ hiện tại và được phát triển mở rộng trong tương lai
để hỗ trợ Doanh nghiệp đạt được các giá trị bền vững và
lâu dài. Các giải pháp này vận hành theo hoạt động của
doanh nghiệp, cho phép đưa ra các quyết định đúng đắn
và phù hợp với những cơ hội mới và môi trường kinh
doanh liên tục thay đổi.

Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp công nghệ
ERP/CRM/HRM tiên tiến nhất, chúng tôi đồng thời phát
triển nâng cao các ứng dụng tiêu chuẩn để không chỉ đáp
ứng quy định pháp luật Việt Nam, mà vẫn cung cấp cho
người dùng các chức năng hiệu quả và thân thiện của các
giải pháp này. Chúng tôi là đối tác đầu tiên và duy nhất tại
Việt Nam đã phát triển thành công và đăng ký bản quyền
với Microsoft gói giải pháp bản địa hóa Hệ thống kế toán
Việt Nam cho Microsoft Dynamics ERP.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm sau đây hỗ trợ tự động
hóa và tối ưu các mối quan hệ tài chính, khách hàng, và
quản lý chuỗi cung ứng để giúp doanh nghiệp phát triển
thành công:

Chúng tôi cũng hiểu rằng phần lớn các doanh nghiệp tại
Việt Nam sử dụng tiếng Việt để tối ưu hóa hoạt động kinh
doanh, do đó chúng tôi đã bản địa hóa các giải pháp để
chúng hoạt động hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Microsoft Dynamics ERP (AX, NAV, SL)
Microsoft Dynamics CRM

Giải pháp chuyên ngành
NaviWorld cung cấp các giải pháp chuyên ngành toàn diện
và đã phát triển hàng loạt các ứng dụng bổ sung để hợp lý
hóa các quy trình nghiệp vụ và giảm chi phí liên quan tới
các giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP),
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý chuỗi cung
ứng (SCM) và Quản lý nguồn nhân lực (HRM).

Giải pháp nhân sự và tiền lương
NaviWorld chuyển giao các quy trình quản trị nguồn nhân
lực đã được chứng thực và những giải pháp tối ưu nhất,
giúp doanh nghiệp thu hút và giữ nhân tài, khuyến khích
động viên nhân viên và gia tăng sự hài lòng trong công
việc, phát triển các năng lực chiến lược nhằm tăng năng
suất và hiệu quả của lực lượng lao động.
Các giải pháp mà chúng tôi hỗ trợ là phần mềm quản trị
nguồn nhân lực toàn diện nhất có sẵn tại Việt Nam hiện
nay. Các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của chúng tôi
hoàn toàn phù hợp với quy định bản địa, rất linh hoạt để
thích ứng với yêu cầu cụ thể của các tổ chức và có thể tích
hợp với các hệ thống máy chấm công khác nhau.
Chúng tôi hiện đang hỗ trợ các giải pháp quản trị nguồn
nhân lực sau:

Chúng tôi hiện đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác và
nhà cung cấp giải pháp chuyên ngành (ISVs) hàng đầu của
Microsoft để tạo nên năng lực tối ưu cho các giải pháp
Microsoft Dynamics:
LS Retail cho NAV (Bán lẻ)
PrintVis (In ấn và Bao bì)
ABS (Kinh doanh ô tô/xe máy)
Pebblestone Fashion (May mặc/Phụ kiện)
Và còn nhiều giải pháp chuyên ngành khác

Cadena HRM Series
Silk People Suite

Liên hệ với chúng tôi:

Microsoft Dynamics HRM

Để biết thêm thông tin và tìm hiểu về các giải pháp và dịch vụ của
NaviWorld, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Hanoi: 844-3636 6268 | HCMC: 848-3840 3177
info@naviworld.com.vn | www.naviworld.com.vn
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