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NỘI DUNG

Giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp của MISA – MISA AMIS2

Các vấn đề thường gặp và nhu cầu của Doanh nghiệp trong công tác Chuyển đổi số 1

Giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số cho Chính phủ số của MISA – MISA ASP3



1. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ 
NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP 

TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ



1. Các hệ thống ERP có đầy đủ chức năng, chi phí rất cao chỉ phù

hợp với DN lớn. Chưa phù hợp với DN Siêu nhỏ, Nhỏ, Vừa có

yêu cầu quản lý đơn giản và chi phí hạn chế.

2. Các giải pháp riêng lẻ trên thị trường về bán hàng, nhân sự, kế

toán,… phù hợp với DN Siêu nhỏ, Nhỏ nhưng không theo suốt

được quá trình phát triển của DN

3. Phần lớn các giải pháp đang ứng dụng riêng lẻ tại các bộ phận

trong DN không kết nối với nhau và không kết nối với các hệ

thống bên ngoài khác.

CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP



QUY MÔ LỚNQUY MÔ VỪAQUY MÔ NHỎQUY MÔ SIÊU 
NHỎ

Kế toán

Hóa đơn điện tử

Kê khai và nộp thuế

Kết nối NH trực tuyến

Kết nối vay vốn

Phân tích tài chính

Marketing tự động

Bán hàng

Chăm sóc KH Hỗ trợ KH

Công việc Quy trình

Ghi chép

Kế hoạch ngân sách

Tuyển dụng

Quan hệ lao động

Đánh giá

Lương thưởng, phúc lợi

Thuế TNCN

Bảo hiểm xã hội

E-learning

Quản lý đào tạo

Khảo sát

Truyền thông Tài sản

Phòng họp

Quản lý xe Đi công tác

Văn thư

Tổng hợp báo cáo tài chính

Quản lý cổ đông

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH MKT – BÁN HÀNG

NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH

Quản lý bán lẻ

Quản lý bán hàng đa kênh

Chữ ký số

+ + +

NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP THEO GIAI ĐOẠN



2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT MISA AMIS



MISA AMIS QUẢN LÝ HỢP NHẤT MỌI HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA 
DOANH NGHIỆP

1. Được tách nhỏ thành các ứng dụng phù hợp với mọi
nhu cầu của DN

2. Các ứng dụng được kết nối chặt chẽ với nhau giúp các
bộ phận trong DN giảm sự chồng chéo, lãng phí
nguồn lực. DN được thừa hưởng các quy trình, tiêu
chuẩn quản trị tiên tiến của DN trong và ngoài nước.

3. Chi phí đầu tư phù hợp cho mọi quy mô DN

4. Dễ dàng, nhanh chóng cập nhật và tuân thủ các quy
định của nhà nước



MISA AMIS CUNG CẤP KHẢ NĂNG KẾT NỐI ĐA DẠNG

CLOUD BIG DATA/AI BLOCKCHAIN OPEN API

1. Kết nối đa dạng với các ứng dụng bên
ngoài phổ biến

2. Cung cấp công cụ giúp DN sẵn sàng kết
nối với ứng dụng của bên thứ 3



NỀN TẢNG MISA AMIS LÀ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP
GIÚP MỌI DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Phù hợp với mọi nhu cầu của DN và theo sát quá
trình phát triển từ nhỏ tới lớn của DN.

2. Kết nối đa dạng, xuyên suốt giữa các dịch vụ bên
trong và bên ngoài nền tảng. Kế thừa các quy trình và
tiêu chuẩn quản trị tiên tiến.

3. DN dễ dàng, nhanh chóng cập nhật và tuân thủ các
quy định của nhà nước

4. Tiết kiệm chi phí và phù hợp với và khả năng chi
trả của DN trong từng giai đoạn

5. Cung cấp công cụ cho các Startup phát triển bổ sung
các ứng dụng vào hệ sinh thái phục vụ nhu cầu DN



3. GIỚI THIỆU NỀN TẢNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ MISA ASP



GIỚI THIỆU NỀN TẢNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ MISA ASP

• Nhanh chóng, dễ dàng lựa chọn KTDVphù hợp

• Trao đổi thông tin, gửi chứng từ ... cho KTDV thông qua nền tảng MISA ASP

• Cập nhật tức thời tình hình tài chính của DN trên phần mềm AMIS Kế toán

• Đánh giá chất lượng KTDV

• Giới thiệu hồ sơ KTDV tới hàng trăm, nghìn DN trên cả nước

• Sử dụng nền tảng ASP để gửi/nhận chứng từ, báo cáo; trao đổi thông tin... với Khách

hàng

• Sử dụng AMIS Kế toán trên nền tảng ASP để làm DVKT

• Công cụ quản lý công việc, nhân viên chuyên nghiệp giúp nâng cao năng suất

• Cung cấp nền tảng kế toán ASP giúp kết nối DN có nhu cầu thuê KTDV với đơn vị cung cấp DVKT

• Cung cấp phần mềm AMIS kế toán để KTDV làm dịch vụ và DN quản lý được DLKT



MISA ĐỒNG HÀNH CÙNG BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DN VỪA & NHỎ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ



26 năm kinh nghiệm

1994 - 2020

2.500 Nhân viên

5 Văn phòng
đại diện

1 Khối
Sản xuất

1
Trung tâm
Hỗ trợ
Khách hàng

250.000
Khách hàng

Tuân thủ quy định, 
tiêu chuẩn, cập nhật 
kịp thời, đầy đủ

Hỗ trợ sau bán hàng 
qua nhiều kênh

>100
Giải thưởng, 
bằng khen uy tín

MISA CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC 
GIA



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


