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“Tre – Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp”

4

10

GIỚI THIỆU CHUNG

LỢI ÍCH KHI ỨNG DỤNG GIẢI
PHÁP

16

MỤC
LỤC

29

31

39

CHỨC NĂNG CỦA HỆ
THỐNG TRE

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH
HÀNG

LIÊN HỆ

I. GIỚI THIỆU
CHUNG VỀ TRE
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TRE - Giải pháp quản trị
nguồn lực doanh
nghiệp hiệu quả
Trên nền tảng kiến thức của các doanh
nghiệp dệt may có lịch sử lâu đời, ứng
dụng tinh hoa của các mô hình quản lý
nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài
toán quản trị và điều hành công việc
sản xuất của doanh nghiệp và áp dụng
cho các doanh nghiệp dệt may trong
hơn 10 năm qua.
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TRE

LỢI ÍCH LỚN CHO DOANH NGHIỆP ỨNG
DỤNG GIẢI PHÁP

TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
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TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH

Trong công tác quản trị: Giải pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa

Giải pháp giúp DN có dữ liệu phân tích theo thời gian thực

được quy trình quản trị, quy trình điều hành sản xuất; tăng hiệu

hỗ trợ Ban lãnh đạo đưa ra được các quyết định nhanh

quả trong hoạt động SXKD, giảm thiểu các rủi ro, dự báo các nguy

chóng kịp thời trong quá trình điều hành sản xuất; ngoài ra

cơ rủi ro về nhân sự, về nguyên vật liệu đầu vào chuẩn bị cho sản

giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu

xuất, bán hàng và quản trị tài chính, thích ứng nhanh với các thay

quả làm việc của nhân viên.

đổi của thị trường.
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QUẢN LÝ SẢN
XUẤT TRỞ NÊN
THẬT DỄ DÀNG
VÀ LINH HOẠT
Ứng dụng những mô hình quản
lý nổi tiếng thế giới trong nền
tảng E-management đầu tiên
tại Việt Nam cho điều hành
doanh nghiệp

8

8

TRE

ĐA NỀN TẢNG – MỘT HỆ THỐNG DUY NHẤT
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TRE

SỬ DỤNG DỄ
DÀNG LINH
HOẠT TRÊN
SMART
PHONE
Hệ thống vận hành dễ dàng với ứng dung Tre trên
điện thoại thông minh, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ
liệu của dự án giúp quản lý công việc mọi lúc mọi
nơi.
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II. CÁC LỢI ÍCH
KHI ỨNG DỤNG
GIẢI PHÁP
11

TRE

GIÚP TĂNG NĂNG SUẤT
VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
LÊN NHIỀU LẦN
TỐI ƯU HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Tăng năng suất trong sản xuất: phát hiện các
điểm tắc nghẽn trong sản xuất để kịp thời giải
quyết
TỐI ƯU DỮ LIỆU QUẢN TRỊ

Trong thực hiện công việc: không mất thời
gian thu thập số liệu, dữ liệu được thừa hưởng
từ các phân hệ phần mềm khác trong hệ
thống
CẬP NHẬP LIÊN TỤC

Dữ liệu liên tục được cập nhật phục vụ công
tác điều hành sản xuất kịp thời
12

TRE

TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Bài toán tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh luôn là
một trong những vấn đề nan giải đối với nhiều doanh nghiệp.
Tre mang đến một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp
quản lý chi phí hiệu quả.

TỐI ƯU CÔNG VIỆC
Tăng hiệu quả làm việc của nhân
viên, một người nay có thể xử lý
nhiều công việc liên quan một cách
dễ dàng
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TỐI ƯU SẢN XUẤT
Định mức vật tư được kiểm soát
ngay từ khi xây dựng phương án giá
thành đến khi đưa vào kế hoạch sản
xuất, giúp giảm lãng phí và hao hụt
nguyên phụ liệu.

TỐI ƯU BÁN HÀNG

TỐI ƯU TÀI SẢN

Giảm tỷ lệ hàng tồn kho một cách rõ
rệt, giúp tiết kiệm chi phí kho bãi,
hàng tồn.

Tăng hiệu quả sử dụng tài sản như
kho bãi, máy móc, cơ sở vật chất.
Giảm chi phí văn phòng phẩm.

TRE

TIẾT KIỆM THỜI GIAN
Với quy mô càng lớn thì khối lượng thời gian dành cho các quy
trình báo cáo, quản trị càng lớn. Tiết kiệm thời gian cũng chính
là tiết kiệm chi phí, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Các chỉ số hoạt động sản xuất được
hiển thị theo thời gian thực trên các
nên tảng.

PHÁT HIỆN ĐIỂM
NGHẼN
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Nhận biết và báo cáo ngay lập tức
các điểm nghẽn trong quá trình sản
xuất và giúp quản lý từng bộ phận
có thể đưa ra phương án xử lý nhanh
nhất.

BÁO CÁO THỐNG KÊ
Giảm thiểu thời gian làm báo cáo
công việc hàng ngày, hàng tuần và
các báo cáo tổng hợp của tình hình
sản xuất sẽ được tự động trích xuất
theo yêu cầu. Hạn chế tối đa sai sót
do con người.

TRE

TÍNH LINH HOẠT
Trong thời đại công nghiệp 4.0, trì trệ có nghĩa là tự đào thải
mình ra khỏi thị trường sản xuất đang phát triển một cách
mạnh mẽ với các công nghệ ngày càng hiện đại.

CHUẨN HOÁ QUY
TRÌNH
Giúp lãnh đạo các doanh nghiệp
sản xuất có thể xây dựng quy trình
làm việc phù hợp với quy mô và văn
hoá doanh nghiệp
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XỬ LÝ CÔNG VIỆC
TRÊN APP MOBILE
Mọi lúc, mọi nơi với hệ thống app
quản trị chuyên nghiệp được cập
nhật thường xuyên.

MỞ RỘNG QUY MÔ

TRA CỨU SỐ LIỆU

Giúp phát triển quy mô doanh
nghiệp và mở rộng nhân sự cũng
như hàng hoá mà vẫn quản lý hiệu
quả.

Với hệ thống dữ liệu tập trung, việc
lưu trữ giữ liệu và lịch sử sản xuất, hồ
sơ chứng từ đều được đảm bảo an
toàn và dễ dàng tra cứu.

TRE

KIỂM SOÁT RỦI RO
Giải pháp Tre giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa các rủi ro
không lường trước trong quá trình sản xuất kinh doanh bằng
các quy trình và báo cáo thông minh.
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VẬN CHUYỂN HÀNG
HÓA

CHẤT LƯỢNG SẢN
PHẨM

Dễ dàng theo dõi được việc giao hàng
và lộ trình cũng như thời gian giao
hàng cho đối tác. Tránh tình trạng tắc
nghẽn vận chuyển và rủi ro trong thủ
tục với cơ quan hải quan.

Kiểm tra, giám sát chất lượng sản
phẩm theo thời gian thực, báo cáo tỉ
lệ lỗi và vị trí gây sai sót trong hệ
thống.

CHI PHÍ GIÁ THÀNH

KIỂM SOÁT CÔNG
NỢ

Kiểm soát chặt chẽ chi phí giá thành
bằng các định mức thiết lập ngay từ
đầu trước khi đi vào quá trình sản
xuất. Giảm thiểu rủi ro phát sinh chi
phí.

Quản lý nợ phải thu phải trả theo
thời gian thực, giúp lãnh đạo doanh
nghiệp có thể đưa ra quyết định
chính xác về tài chính.

III. CÁC CHỨC
NĂNG CHÍNH
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TRE

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
Với kinh nghiệm hơn 10 năm triển khai và phát triển hệ thống
quản trị sản xuất, chúng tôi tự tin về sự khác biệt nằm ở yếu tố
hiểu biết về ngành nghề, một hệ thống được thiết kế ra phục
vụ cho các doanh nghiệp dệt may và chứng minh được tính
hiệu quả trước khi trở thành một sản phẩm thương mại.

QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Giúp quản lý hoạt động sản xuất theo
thời gian thực. Kiểm tra giám sát và tổ
chức kế hoạch sản xuất hàng ngày
một cách dễ dàng.

QUẢN LÝ KPI
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Đánh giá cán bộ dựa vào KPI các bộ
phận, số liệu được cập nhật hàng
ngày trên hệ thống

QUẢN LÝ VẬT TƯ
Kiểm soát quy trình quản lý vật tư
trực quan và hệ thống kho thông
minh giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt
động sản xuất

MA TRẬN KỸ NĂNG
Ma trận kỹ năng cho cán bộ công
nhân viên để đào tạo bổ sung

TRE

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG

QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ

QUẢN TRỊ
ĐƠN HÀNG

QUẢN TRỊ
VẬT TƯ

QUẢN TRỊ
KHO BÃI

QUẢN TRỊ
SẢN XUẤT

QUẢN TRỊ
CHẤT LƯỢNG

QUẢN TRỊ
CHI PHÍ

Quản trị nhân viên,

Quản lý yêu cầu đơn

Quản lý kho thông

Kiểm soát chi phí giá

giản từ giá thành, vật

minh với hệ thống

Quản lý chi tiết tiến độ
các đơn hàng, quản lý

Kiểm soát chất lượng

quá trình công tác,

Quản lý toàn bộ
nguồn vật tư sản xuất

sản phẩm theo trời

thành, định mức đặt

đánh giá năng lực, tự

tư, theo dõi thanh

từ cân đối nhu cầu đặt

nhập liệu bằng qr

vốn tại các khâu trong

gian thực, thông báo hàng, hạn mức thanh

động tính lương

toán.

hàng, sản xuất, quản

code, RFID.

quá trình sản xuất,
quản lý theo dõi hoàn

đến bộ phận kiếm tra,

toán cho nhà cung

cảnh báo tỉ lệ lỗi trực

cấp.

thiện và giao hàng.

quan.

thưởng theo sản

lý nhập-nhập-tồn, chi

phẩm.

tiết cho từng vật tư
mã hàng.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ THÔNG MINH
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Cập nhập toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh trên app báo
cáo của bộ phận quản lý và ban Giám đốc

GIỚI THIỆU

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TÍNH LƯƠNG
THƯỞNG

ĐÁNH GIÁ KPI
NHÂN SỰ
QUẢN LÝ
CÔNG LÀM

QUẢN LÝ
CHẾ ĐỘ
QUẢN LÝ HỒ
SƠ NHÂN SỰ
ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC
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KIỂM SOÁT
GIAO VIỆC

GIỚI THIỆU

QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG
QUẢN LÝ PHƯƠNG
ÁN GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM

ĐẶT HÀNG

CÂN ĐỐI NHU
CẦU VẬT TƯ

THEO DÕI
THANH TOÁN

QUẢN LÝ HẠN MỨC
THANH TOÁN
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GIỚI THIỆU

QUẢN LÝ VẬT TƯ

CÂN ĐỐI VẬT TƯ

QUYẾT TOÁN
MÃ HÀNG

XUẤT HÀNG
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ĐẶT HÀNG

NHẬP KHO –
XUẤT KHO

SẢN XUẤT –
THÀNH PHẨM

GIỚI THIỆU

QUẢN TRỊ KHO THÔNG MINH
QUẢN LÝ BẰNG QR
CODE/ RFID
Giảm đến thời gian nhập liệu, kiểm
kê, kiểm tra hàng hoá

TỰ ĐỘNG HOÁ
CÁC QUY TRÌNH
Giảm tải công việc quản lý kho bãi, tự
động xử lý và báo cáo tình trạng kho
và hàng hoá

ỨNG DỤNG
TRÊN MOBILE

GIẢM TỐI ĐA THỜI
GIAN, CHI PHÍ

Quản lý, theo dõi và xử lý công việc

Tự động hoá và quản lý bằng mã QR

bằng ứng dụng di động

LIÊN KẾT HIỆU QUẢ
GIỮA CÁC BỘ PHẬN
Tự động liên kết các bộ phận liên
quan trong quy trình trên hệ thống
và giao việc

code

KIỂM KÊ NHANH
CHÓNG, CHÍNH XÁC
KIỂM SOÁT TỒN KHO,
TUỔI TỒN KHO VẬT TƯ,
THÀNH PHẦM
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GIỚI THIỆU

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

QUẢN LÝ HIỆU
QUẢ QUY TRÌNH
SẢN XUẤT

THIẾT LẬP VÀ THEO
DÕI LỊCH LÀM VIỆC
VÀ NĂNG SUẤT

THẨM ĐỊNH CÁC
NGUỒN LỰC: NHÂN
SỰ, THIẾT BỊ
THIẾT LẬP CÁC ĐỊNH
MỨC VẬT TƯ, MÁY
MÓC,NHÂN CÔNG

QUẢN LÝ SẢN XUẤT
MAY
- Số lượng cấp lên chuyền
– Số lượng ra chuyền
- Số vốn còn lại trên chuyền
– Cân bằng chuyền
- Theo dõi hoàn thiện và giao
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hàng

GIỚI THIỆU

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG THEO THỜI
GIAN THỰC

CẢNH BẢO TỈ LỆ SẢN
PHẨM KHÔNG ĐẠT

DỄ DÀNG THAO TÁC
TRÊN MOBILE APP

THÔNG BÁO THỜI
GIAN THỰC TỚI
QUẢN LÝ

THÔNG BÁO LỖI
CHƯA XỬ LÝ

ĐỀ XUẤT GIẢI
PHÁP THÔNG
MINH
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GIỚI THIỆU

QUẢN LÝ CHI PHÍ
1
QUẢN LÝ CHI
PHÍ GIÁ THÀNH
Kiểm soát giá thành sản
xuất sản phẩm

2
ĐỊNH MỨC
Quản lý định mức nguyên
phụ liệu không vượt với
phương án xây dựng giá
thành

3

4

ĐẶT HÀNG

THANH TOÁN

Đặt hàng nguyên phụ liệu

Quản lý hạn mức thanh

sản xuất không vượt so với
nhu cầu

toán cho nhà cung cấp
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GIỚI THIỆU

BÁO CÁO THÔNG MINH
CHÍNH
XÁC

BÁO CÁO PHÂN
TÍCH TỔNG HỢP
Tình hình sản xuất kinh doanh, chất lượng,, năng
suất lao động, chất lượng, sản phẩm, kho bãi.

NHANH
CHÓNG

BÁO CÁO THỜI
GIAN THỰC
Các chỉ số báo cáo trong sản xuất kinh doanh được
cập nhật theo thời gian thực.

XỬ LÝ
LINH
ĐỘNG

KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU
HÀNH KINH DOANH
BẰNG MOBILE APP

Nhận thông báo và kiểm soát công việc ngay trên
app điện thoại
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Màn hình báo cáo tại phòng
điều hành sản xuất

Màn hình báo cáo tại dây
chuyền may

Công nhân sử dụng app điện
thoại để nhập tiến độ sản
xuất

Quản lý kho bãi thông minh

Nhập mã hàng và kiểm tra mã
hàng trên điện thoại

Công nhân nhập mã nguyên
phụ liệu trong kho bằng app
điện thoại
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IV. QUY TRÌNH
TRIỂN KHAI
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30

01

KHẢO SÁT DỰ ÁN
06

TRIỂN KHAI VÀ
BẢO TRÌ

02

PHÂN TÍCH HỆ
THỐNG
05

KIỂM THỬ

03

THIẾT KẾ HỆ
THỐNG
04

THỰC HIỆN

QUY
TRÌNH
TRIỂN
KHAI
DỰ ÁN
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01

02
TIẾP NHẬN YÊU
CẦU CỦA
KHÁCH HÀNG

03
PHÂN TÍCH YÊU
CẦU CỦA
KHÁCH HÀNG

XỬ LÝ YÊU CẦU
TRÊN HỆ THỐNG
GIẢ LẬP
KHÔNG SỬ DỤNG
DỮ LIỆU THẬT CỦA
KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH
BẢO MẬT
THÔNG TIN
KHÁCH HÀNG
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04
GHI NHẬN
PHẢN HỒI CỦA
KHÁCH HÀNG

BÀN GIAO CHO
KHÁCH HÀNG
(BỘ PHẬN IT) &
CẬP NHẬP
PHIÊN BẢN LÊN
HỆ THỐNG THẬT

V. ĐÁNH GIÁ
CỦA KHÁCH
HÀNG
32

Giúp chúng tôi kiểm soát tồn kho
từ 4% năm 2010 còn 0,2% năm
2021. TNG là 1 trong 53 doanh
nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc
quốc gia do Bộ thông tin và
Truyền thông tổ chức, được lựa
chọn trong hàng nghìn doanh
nghiệp trên khắp cả nước.
- Nguyễn Mạnh
Tổng Giám Đốc TNG
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Doanh nghiệp sử dụng giải pháp đạt danh hiệu
Doanh nghiệp chuyển đổi số XS Quốc gia 2021
34

Ứng dụng giải pháp giúp
doanh nghiệp TNG đạt giải
thưởng toàn cầu về chất
lượng của khách hàng The
Children’s Place
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Giúp người công nhân
chúng tôi báo ngay được
năng suất trong và sau khi
kết thúc ca làm việc, biết
được ngay thu nhập của
mình sau khi kết thúc công
việc một cách chính xác"
- chị Vân
Công nhân may chi
nhánh TNG Phú Bình
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TIN NHANH CHỨNG
KHOÁN

Những
doanh
nghiệp
thắng lớn
nhờ chuyển
đổi số

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Đầu tư và thương
mại TNG (mã TNG) cho biết,
nhờ tự động hóa nhiều khâu
mà Công ty gặt hái được
thành công như hôm nay.
Năng suất lao động được cải
thiện vượt bậc, nếu như trước
đây, một công nhân đứng
chạy một máy thì nay có thể
điều chỉnh ba máy một lúc.
Hiện TNG đã trang bị hệ
thống máy cắt tự động, máy
chạy vải tự động, máy may tự
động, hệ thống in tự động…

LINK BÀI VIẾT
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Sứ mệnh của Tre là xây dựng một nền tảng mở và thông minh, nơi
có tất cả các ứng dụng hiệu quả nhất cho quản lý hoạt động sản
xuất trên khắp Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng một nền tảng công nghệ hoàn chỉnh sẽ là nhân
tố quan trọng nhất giúp các doanh nghiệp phát triển đột phá.
Chúng tôi luôn trung thành với sứ mệnh của mình và sẵn sàng đi
cùng mọi bước phát triển của doanh nghiệp của bạn.
- Lê Vĩ | Giám đốc phát triển dự án Tre -
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TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ HÔM NAY

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP
VỚI CHÚNG TÔI
Giám đốc Mr.Vĩ
levi@tng.vn
+84 974.691.685

Kinh doanh
Mrs. Phương
Phuongduong@tng.vn
+84 967.879.266
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