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Thực trạng của Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mạng xã hội Công việc Bkav VALA

99% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về
vốn, nên chuyển đổi số vẫn chỉ là sự “khao khát” của
khoảng 72% doanh nghiệp.
Chỉ có 1/4 doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào công
nghệ hiện đại trong những năm gần đây, điều này rõ
ràng là quá ít.

Thực tế thì doanh nghiệp vẫn đầu tư vào các tòa nhà
và máy móc thay vì vào phần mềm hiện đại. Tuy
nhiên, khi đại dịch toàn cầu Covid – 19 xảy đến, rõ
ràng rằng các sản phẩm công nghệ số là cần thiết để
không rơi vào khủng hoảng nặng nề và duy trì tính
cạnh tranh.
Để có thể đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ cần

phải được đẩy mạnh đầu tư hơn nữa nhằm
giúp các doanh nghiệp này phản ứng nhanh

hơn và phát triển một chiến lược số hóa toàn
diện để không bị choáng ngợp bởi vô số khả
năng khách quan không thể lường trước

Tỉ lệ chuyển đổi số Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1
Thứ nhất:

✓ Gặp vấn đề về tài chính : Trên thực tế, phần lớn
các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn thâm hụt
lớn về số hóa.

VD: ở Đức, chỉ gần 1/5 số doanh nghiệp vừa và nhỏ
của Đức theo đuổi chiến lược số hóa toàn diện.
✓ Mặc dù nhiều công ty đang mở rộng số hóa của

họ, tuy nhiên rất rời rạc và mơ hồ và ngay cả khi
chi phí cho các dự án số hóa vẫn nằm trong giới
hạn hợp lý, các tổ chức này vẫn cho rằng chi phí
chuyển đổi số cao

Tỉ lệ chuyển đổi số Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1
Thứ hai:
✓ Bảo mật dữ liệu: lo ngại về bảo vệ dữ liệu và tài liệu
bảo mật. Từ những vấn đề này đã ảnh hưởng khiến cho

các dự án số hoá hơn là các dự án đổi mới truyền thống.
✓ Chi phí nhân sự tăng: DN sẽ lo lắng về việc liệu công

ty có đủ năng lực CNTT của riêng mình không.
✓ Tốc độ internet thấp: được xem là lý do thiếu các dự

án số hóa.

Giải pháp hiệu quả cho chuyển đổi số DN vừa và nhỏ
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Chuyển đổi số không đơn thuần là xu hướng mà nó
thực sự mang lại lợi ích toàn diện cho doanh

nghiệp:
✓ Quản trị điều hành
✓ Chiến lược kinh doanh

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp:
✓ Tăng cường sự chính xác – minh bạch trong DN
✓ Nâng cao hiệu suất làm việc
✓ Tăng doanh thu và giảm chi phí DN…
Do đó không phải lúc nào những giải pháp lớn và
đắt tiền mới đưa bạn và công ty bạn đạt mục tiêu.

SME

Đó chính là nhận định của các chuyên gia công nghệ: chuyển
Mạng xã hội Công việc Bkav VALA

đổi số không phức tạp và mất nhiều thời gian đâu. Vì doanh
nghiệp có thể áp dụng hình thức chuyển đổi theo từng giai
đoạn hoặc từng bộ phận trong doanh nghiệp.
Thực tế cũng cho thấy, chuyển đổi số không hề tốn chi phí.
Vì chuyển đổi số có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong
doanh nghiệp:

✓ Chuyển từ hình thức sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn
điện tử
✓ Hay đơn giản là thay đổi số hoá toàn diện các nghiệp vụ,

phương thức làm việc trên giấy tờ,…trong doanh nghiệp,
đưa môi trường online, qua phần mềm duy nhất là

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số
Quản trị Doanh nghiệp Bkav VALA

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Mạng xã hội Công việc Bkav VALA
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Đây là MXH phục vụ cho công việc,
người dùng có thể trao đổi, chia sẻ
thông tin, giao việc, tương tác với
người khác một cách nhanh chóng và
thuận tiện.
Phần mềm Vala hỗ trợ tốt cho việc
trao đổi, giao việc, gửi các thông báo
trong nội bộ của một công ty, cơ
quan, tổ chức.
Vala được thiết kế có khả năng mở
rộng, cung cấp cơ chế phân quyền chi
tiết

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Bkav eGov – Văn phòng điện tử là một giải pháp tổng
thể giúp điều hành mọi hoạt động Văn phòng của một
Doanh nghiệp trên hệ thống mạng nội bộ và internet

Các hoạt động trên Bkav eGov bao gồm: Trình duyệt
văn bản, phân luồng văn bản/ công việc theo quy trình,
lưu trữ hồ sơ

Bkav eGov hỗ trợ ký số các văn bản, công văn nên đảm
bảo giá trị pháp lý của các văn bản được trình duyệt,
giúp triển khai Văn phòng không giấy tờ một cách hiệu
quả cao

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Phần mềm phục vụ quản lý công việc
và lập lịch trực tuyến.
Phần mềm Bkav eTask được thiết kế
tiện dụng, khả năng tùy biến cao để
đáp ứng được các nhu cầu chung,
riêng của từng tổ chức, doanh nghiệp

SP mang lại sự tiện lợi trong điều hành
quản lý công việc mà còn giúp cải biến
người dùng, giúp các cá nhân trong
doanh nghiệp tổ chức công việc, lịch
làm việc một cách hiệu quả và khoa
học

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây, Bkav
eMeeting là một dịch vụ họp trực tuyến chuyên nghiệp
với đầy đủ các tính năng như: trình chiếu slide, hiện
bảng vẽ, chia sẻ màn hình, ghi lại cuộc họp…
Bkav eMeeting cho phép kết nối lên tới hàng nghìn
điểm cầu với âm thanh, hình ảnh chất lượng cao; đồng
thời eMeeting tự đồng điều chỉnh độ phân giải của hình
ảnh theo chất lượng đường truyền giúp tối ưu chất lượng
cuộc họp theo từng điều kiện của đường truyền internet

Nhờ tính năng tùy biến giao diện, người dùng có thể sử
dụng theo nhiều mục đích khác nhau như: họp thảo luận,
họp giao ban, hội nghị truyền hình, lớp học trực tuyến…
Bkav eMeeting dễ dàng tích hợp với các thiết bị phần
cứng sẵn có của Doanh nghiệp, không cần đầu tư mới nếu
đã sẵn các thiết bị như camera,

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Bkav ACS: Là phần mềm chấm công và Quản lý thời
gian làm việc với đầy đủ các tính năng.
Chấm công, xác nhận thời gian làm việc qua AI
Camera; Quẹt thẻ; Vân tay, QR Code…
Quản lý phiếu đi muộn, về sớm, nghỉ phép, đổi
ca…hỗ trợ đồng bộ sang hệ thống tính lương.

Hỗ trợ đăng ký lịch đi công tác, kết hợp đăng ký
phương tiện di chuyển; Hỗ trợ tính công tác phí.
Hỗ trợ đăng ký tham gia sự kiện như cưới hỏi, sinh
nhật …

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Phần mềm hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực một
cách tổng thể, với khả năng tùy biến cao nhất.
Đáp ứng các quy mô từ Tập đoàn/Tổng công
ty đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thiết lập cơ cấu phòng ban động

Hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự với giải pháp
chăm sóc nhân viên, kết hợp với các công cụ
nhắc nhở cảnh báo
Phân hệ tính lương cho phép lập các biểu với
các công thức tính động
Hệ thống hỗ trợ người dùng xuất ra các báo
biểu

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Là giải pháp Tổng thể giúp Doanh nghiệp quản lý Quan hệ
khách hàng, với số lượng lên đến hàng trăm nghìn user sử
dụng, và hàng triệu thông tin khách hàng.
Hỗ trợ quản lý tổng thể từ thông tin đầu vào của KH, đến
việc quản lý đơn hàng, hợp đồng, hóa đơn và quá trình
chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ quản lý các chiến dịch Marketing
Tích hợp với hệ thống email và tổng đài, tự động ghi âm
cuộc gọi, chia chăm sóc hỗ trợ khách hàng theo luật khách
hàng quen.
Hỗ trợ cảnh báo khi chất lượng chăm sóc, hỗ trợ, bán hàng
chưa đạt tiêu chuẩn

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Tiết kiệm

70% thời gian và chi phí cho việc ký kết hợp

đồng, biên bản đối soát...sử dụng hoàn toàn Online, không
cần cài đặt.
Đảm bảo tính pháp lý với Chữ ký số (đáp ứng Luật giao
dịch điện tử và Nghị định 130/2018/NĐ-CP).
Giải pháp ký số trên hợp đồng linh động, ký được ngay cả
trên thiết bị di động và máy tính bảng.
Ký được hợp đồng với cả những đối tác chưa sử dụng
phần mềm Hợp đồng điện tử; Dễ dàng tích hợp với hệ
thống phần mềm Quản lý, bán hàng sẵn có của DN.
Quản lý và ký hợp đồng phân cấp một cách dễ dàng

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Bkav ESB Cung cấp điểm kết nối chung cho các hệ
thống dịch vụ, hệ thống phần mềm trong Doanh nghiệp,
từ đó các dịch vụ phần mềm có thể trao đổi thông tin
nghiệp vụ với nhau theo chuẩn, khai thác dữ liệu dùng
chung và chuyển dữ liệu lên trung tâm dữ liệu.
Bkav ESB cho phép dữ liệu từ nhiều nguồn hội tụ về
một địa điểm lưu trữ thống nhất giúp cho việc xây dựng
CSDL của Doanh nghiệp trở nên nhanh và dễ dàng hơn.
Phần mềm đồng thời cũng cho phép Doanh nghiệp sử
dụng dữ liệu từ các nguồn khác ở trong nước và trên
internet nói chung.
Phần mềm, dịch vụ trong DN có thể trao đổi dữ liệu,
nghiệp vụ với nhau theo chuẩn quy định chung thông
qua nền tảng liên thông giúp cho các kết nối trở nên
luôn sẵn sàng, đơn giản hóa việc kết nối

Khai thác CSDL dùng chung cung cấp các dịch
vụ khai thác các loại dữ liệu về người dùng, dữ
liệu về cơ cấu tổ chức
Tích hợp dữ liệu thông qua phần mềm liên
thông, tích hợp dữ liệu của dịch vụ phần mềm
sẽ chuyển về kho dữ liệu

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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Bkav BI: là “công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp truy cập
các thông tin tối quan trọng của mình, phân tích và đưa
ra quyết định nhanh chóng”. BI tập hợp và xử lý toàn bộ
các loại dữ liệu thô trong doanh nghiệp thành các biểu
đồ, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ tương tác, mang đến
cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cái nhìn từ tổng
thể về bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp, cung cấp
các thông tin chi tiết của tất cả các mảng nghiệp vụ trong
doanh nghiệp.
Thành phần Bkav BI bao gồm: là kho dữ liệu (Data
Warehouse); khai thác dữ liệu (Data Mining); Business
Analyst (Phân tích kinh Doanh)

Bộ Giải pháp Tổng thể Chuyển đổi số quản trị Doanh nghiệp của Bkav
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AI View là camera tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo,
điều đặc biệt là dữ liệu hình ảnh sẽ được xử lý AI realtime ngay tại camera, không cần truyền về server, giảm
độ trễ trong xử lý thông tin và đảm bảo tính riêng tư cho
khách hàng.
AI View hiện đã được ứng dụng rộng rãi với những tính
năng AI như:
➢ Nhận diện khuôn mặt
➢ Phát hiện xâm nhập
➢ Đếm người
➢ Nhận diện biển số
➢ Phân loại đối tượng
➢ Nhận diện đám cháy
➢ Khoảng cách xã hội
➢ Nhận diện người đeo khẩu trang

Tìm hiểu thêm về AI View tại địa chỉ:

www.aiview.ai

Trân trọng cảm ơn !

Tạ Thanh Phong (Mr.)

Vice Business Director of Enterprise Solutions

