
SS4U.ERP FOR REAL ESTATE 

GIẢI PHÁP ERP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP BẤT 

ĐỘNG  SẢN– XÂY DỰNG 

SS4U.ERP for Real Estate là giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp do 

SS4U xây dựng từ năm 2006 trên công nghệ Oracle 11gR2 tiên tiến của hãng phần 

mềm Oracle - Mỹ. 

 

SS4U.ERP for Real Estate dành cho doanh nghiệp bất động sản, xây dựng phục vụ 

quản lý điều hành toàn diện doanh nghiệp giúp quản trị - khai thác tốt nhất nguồn 

lực của công ty. Hệ thống đáp ứng doanh nghiệp quy mô lớn, có nhiều công ty, nhà 

máy, chi nhánh, tổng kho rộng khắp. Đặc biệt chi phí đầu tư và vận hành khá phù 

hợp cho doanh nghiệp Việt Nam.  

 

SS4U cung cấp bản quyền phần mềm và ERP Industry là đơn vị tư vấn triển khai, 

bảo hành, bảo trì dự án cho Quý doanh nghiệp. 

Giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực cho ngành BĐS-xây dựng   

 www.SS4U.vn 

“Triển khai ứng dụng các giải 

pháp phần mềm quản trị vào 

công tác quản lý điều hành là 

bước đi đầu tiên và cần thiết để 

doanh nghiệp hướng đến cách 

mạng công nghiệp 4.0 đang 

diễn ra.”  

- Thẩm Văn Hương  

Chủ tịch HĐQT SS4U 

ss4uvn https://erpindustry.vn 

“Chúng tôi nổ lực làm khách 

hàng hài lòng trên cơ sở hiểu 

biết sâu sắc và đáp ứng một 

cách tốt nhất nhu cầu của 

khách hàng với lòng tận tụy 

và năng lực không ngừng 

được nâng cao.” 

Chính sách chất lượng ERP Industry 

Giá trị mà hệ thống hoạch định 

nguồn lực (ERP) mang lại cho 

doanh nghiệp là rất lớn. ERP 

giúp doanh nghiệp chuẩn hóa 

quy trình quản lý, tăng doanh 

thu, giảm chi phí và đặc biệt là 

sử dụng nguồn lực tốt nhất để 

phát triển công ty. 

http://www.ss4u.vn
http://erpindustry.vn/


GIỚI THIỆU CHI TIẾT GIẢI PHÁP 

 
 SS4U.ERP for Real Estate  được xây dựng trên công nghệ Oracle (Oracle forms, Oracle 

database) và Crystal report của hãng SAP. 

 Hệ thống được xây dựng theo mô hình đa công ty, dữ liệu tập trung, Online ổn định. 

 Hệ thống xây dựng động cây duyệt ở tất cả các quy trình, giúp doanh nghiệp từng bước 

“chuyển đổi số” và kiểm soát toàn bộ hoạt động qua ERP, thiết bị di động. 

 Hệ thống đáp ứng tốt dữ liệu phát sinh lớn, số lượng người dùng có thể lên đến hàng vài 

trăm. 

 Hệ thống có trung tâm cấp mã hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,..đáp ứng 

yêu cầu quản trị tổng thể, đồng bộ, duy nhất. 

 Hệ thống đáp ứng tốt cho doanh nghiệp Bất động sản (Chủ đầu tư), cho Công ty xây 

dựng (nhà thầu) và cho doanh nghiệp dịch vụ BĐS. 

 Hệ thống có website sàn giao dịch BĐS để thuận lợi cho việc giao dịch, kết nối kinh 

doanh giữa khách hàng, nhà môi giới và chủ đầu tư. 

 Quản lý chi tiết, đầy đủ quy trình mua hàng đến thanh toán: Kế hoạch mua hàng, yêu cầu 

mua hàng, thư hỏi giá, báo giá, đơn đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, nhập kho 

và kết nối với kế toán tài chính.  

 Quản lý chi tiết, đầy đủ thông tin dự án bất đông sản, sản phẩm bất động sản như: căn 

hộ, nhà phố, đất nền.... 

 Quản lý chi tiết đầy đủ quy trình bán hàng ngành BĐS: quản lý bảng giá bán, chương 

trình khuyến mãi- ưu đãi, giữ chổ, đặt cọc, hợp đồng kinh tế, các phụ lục hợp đồng, quản 

lý lịch thanh toán, quản lý lãi phạt, quản lý công nợ,.. 

 Quản lý lịch sử giao dịch của 1 khách hàng, của 1 sản phẩm,.. 

 Quản lý dự toán xây dựng theo dự án, công trình, hạng mục với nhiều danh mục chi phí: 

xây dựng, nội thất,...quản lý xuất vật tư xây dựng cho từng công trình, hạng mục... 

 Quản lý hợp đồng vay tín dụng và khế ước nhận nợ 

 Quản lý tài sản cố định, chi phí chờ phân bổ, doanh thu chờ kết chuyển,.. 

 Quản trị nguồn nhân lực với 09 phân hệ (www.HRMexpress.vn) 

 Quản trị ngân sách, dòng tiền và kế toán tổng hợp 

 Tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử SS4U.eInvoice  

 Tích hợp với công cụ quản trị thông minh SS4U.BI 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN 
MỀM ERP THEO NGÀNH   

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư 
vấn và demo trực tiếp giải pháp. 

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Quang 

Trung Software City, TP HCM  

Hotline: 0788 207178 

Email:Info@ERPIndustry.vn 

Website: ERPindustry.vn 

 

    

Giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp BĐS-xây dựng   

SS4U.ERP FOR REAL ESTATE 

http://hrmexpress.vn/

