
Tự động hóa và đảm bảo chuỗi cung ứng doanh nghiệp 

Tối ưu hóa tồn kho 

Sử dụng tính năng thông minh doanh nghiệp được tích hợp để dự đoán khi nào 
cần bổ sung hàng và bổ sung hàng gì. Chỉ mua hàng khi có nhu cầu với các mức 
tồn kho được cập nhật thường xuyên. 

Tránh thất thoát bán hàng và giảm mức thiếu hàng 

Luôn giữ số lượng tồn kho chính xác dựa vào tính năng tính toán tồn kho, thời gian 
giao hàng và điểm đặt hàng lại. Đề xuất sản phẩm thay thế khi các mặt hàng yêu 
cầu hết hàng. 

Tối đa hóa lợi nhuận 

Đề xuất khi nào cần thanh toán cho nhà cung cấp để nhận chiết khấu từ NCC và 
tránh bị phạt chậm trả. Tránh tình trạng mua hàng không cần thiết hoặc gian lận 
thông qua quy trình phê duyệt. 

Quản lý tài chính 

Đưa ra các quyết định sáng suốt 

Kết nối toàn bộ dữ liệu kế toán, bán hàng, mua hàng, tồn kho, và tương tác 
khách hàng để có được cái nhìn toàn diện về các hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Đánh giá tài chính bằng biểu đồ theo thời gian thực với màn 
hình tích hợp Power BI. 

Đóng sổ và báo cáo tài chính nhanh chóng 

Sắp xếp hợp lý các tài khoản phải thu, phải trả, và tự động đối chiếu các tài 
khoản để đóng sổ và báo cáo tài chính nhanh chóng và chính xác, trong khi vẫn 
tuân thủ theo luật và quy định hiện hành. 

Nâng cao tính chính xác trong dự đoán 

Lọc các dự đoán tài chính theo phân hệ và phân tích dữ liệu thông qua các thông số 
khác nhau. Tùy chỉnh báo cáo bằng tính năng tích hợp với Microsoft Excel. 

Bán hàng thông minh hơn và nâng cao dịch vụ khách hàng 

Mang đến giá trị trên từng điểm bán hàng 

Ưu tiên bán hàng tiềm năng dựa trên tiềm năng doanh thu. Theo dõi tất cả các 
tương tác khách hàng và đưa ra hướng dẫn để có thể bán hàng gia tăng, bán 
chéo một cách tốt nhất và làm mới các cơ hội bán hàng thông qua chu trình 
bán. 

Đẩy mạnh hiệu suất bán hàng 

Quy trình nhanh chóng từ bước báo giá cho tới tiền mặt. Thực hiện nhanh 
chóng các truy vấn liên quan tới bán hàng, quản lý các yêu cầu dịch vụ, và xử lý 
thanh toán – tất cả chỉ với Outlook. 

Cung cấp các dịch vụ vượt trội 

Có được cái nhìn tổng quan, toàn diện về các công việc dịch vụ, khối lượng 
công vệc, và kỹ năng của nhân viên để có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu 

Microsoft Dynamics 365 Business Central 
Giải pháp Quản trị doanh nghiệp toàn diện giúp doanh nghiệp kết nối toàn bộ các hoạt động tài chính, bán hàng, dịch vụ 

và vận hành để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh, nâng cao khả năng tương tác khách hàng và đưa ra các quyết định 

kinh doanh sáng suốt hơn. 

Tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp 

Quản lý dự đoán để bổ sung hàng 

Sử dụng tính năng dự đoán bán hàng và hết hàng dự tính để tự động lập kế hoạch 
sản xuất và tạo đơn mua hàng. 

Điều hành kho hàng hiệu quả 

Có được cái nhìn toàn diện về tồn kho nhằm bổ sung hàng một cách hiệu quả. Theo 
dõi mọi giao dịch và chuyển hàng bằng cách thiết lập các thùng hàng dựa trên bố 
cục kho hàng và thông số đơn vị lưu kho. 

Đạt mức hiệu suất tối ưu 

Tính toán và tối ưu hóa khả năng sản xuất và nguồn lực để cải thiện quy trình sản 
xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 



Bảo vệ dữ liệu và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) 

Tôn trọng khách hàng 

Sử dung các phương pháp bảo mật được thiết kế riêng và theo mặc định để giúp 

doanh nghiệp tuân thủ theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Cho phép và hạn 

chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo nhiều cấp độ và cho phép kiểm toán 

truy nguyên nhằm đảm bảo tính bảo mật và trách nhiệm kế toán. 

Xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu một cách an toàn 

Di chuyển và lưu trữ dữ liệu cá nhân thoải mái trên hệ thống nhờ cơ chế bảo vệ các 

truy cấp trái phép bằng mã hóa tự động của trung tâm dữ liệu Microsoft. 

Vận hành doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu 

Các lựa chọn triển khai trên cloud, on-premise hoặc giải pháp kết hợp 

hybrid 

Business Central mang lại trải nghiệm người dùng hoàn toàn giống nhau dù 

bạn lựa chọn triển khai chạy trên cloud hoặc on-premise. 

Điều hành kinh doanh ở mọi nơi 

Phiên bản di động của Business Central hỗ trợ người dùng cả trên cloud và on

-premise với trải nghiệm đồng nhất, hiện đại trên các thiết bị có hệ điều hành 

khác nhau như Windows, Android, hoặc IOS. 

Gói bản địa hóa NaviWorld cho Microsoft Dynamics 365 

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, ngày càng 

nhiều doanh nghiệp nước ngoài chọn Việt Nam để phát triển mạng lưới kinh do-

anh. Theo luật pháp Việt Nam, tất cả các báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt 

động tại Việt Nam phải thực hiện theo chuẩn mực Hệ thống Kế toán (hay còn gọi 

là VAS) do Bộ Tài chính Việt Nam quy định..  

Để củng cố và tăng cường sức mạnh doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu 

tăng trưởng bền vững, hoặc yêu cầu gia tăng hiệu quả kinh doanh, nhiều doanh 

nghiệp ngày nay đã lựa chọn giải pháp ERP như một công cụ thúc đẩy sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa các mảng nghiệp vụ kinh doanh khác nhau trong doanh 

nghiệp. NaviWorld cung cấp các công nghệ mới nhất trong giải pháp ERP, đồng 

thời nâng cấp các gói chương trình chuẩn để không chỉ đáp ứng các yêu cầu của 

luật thuế tại Việt Nam, mà còn cung cấp cho người dùng các chức năng thân thiện 

và hiệu quả của Microsoft Dynamics ERP. Chúng tôi cũng hiểu rằng hầu hết các 

doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều dùng tiếng Việt, và để tối ưu hóa hoạt 

động kinh doanh của bạn, NaviWorld đã thiết kế Microsoft Dynamics ERP với 

phiên bản tiếng Việt dành cho nhân viên của bạn. 
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Quản lý dự án trong khung thời gian và ngân sách chuẩn 

Đảm bảo ngân sách 

Tạo mới, quản lý và theo dõi các dự án sử dụng bảng chấm công cùng với tính 
năng tính giá theo đơn hàng và báo cáo nâng cao. Phát triển, tùy biến, và kiểm 
soát ngân sách nhằm đẳm báo lợi nhuận dự án. 

Lập kế hoạch chính xác 

Quản lý nguồn lực bằng cách lập kế hoạch năng suất và bán hàng. Theo dõi 
hóa đơn xuất cho khách hàng đối chiếu với chi phí đã lập kế hoạch theo đơn 
hàng và báo giá. 

Phân tích hiệu suất dự án 

Đưa ra các quyết định có hiệu quả với tầm nhìn theo thời gian thực dựa trên 
tình trạng dự án, tính lợi nhuận và các chỉ số sử dụng nguồn lực. 

Dynamics 365 Business Central chỉ được cung cấp thông qua 

các đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (CSP) của Mi-

crosoft. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: 


