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CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI – MỞ LỐI ĐI RIÊNG VỚI
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN BSM.AMS
I. Những phân tích cối lõi


Lấy đầu tư cở sở vật chất làm nền tảng phát triển



Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản doanh nghiệp



Hướng đến sự phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng



Sứ mệnh Industry 4.0

II. Giới thiệu về Công ty CP SCAVI
Tập đoàn Công ty Cổ Phần Scavi được đầu tư bởi công ty
mẹ là Tập đoàn Corele International Pháp, một trong top
hàng đầu tại Châu Âu trong ngành kỹ nghệ trang phục
lingerie với trên 140 năm trong nghề. Sau hơn 25 năm
phát triển với chiến lược cung ứng chuỗi dây liên kết từ
sáng tạo đến dịch vụ Sourcing, Out-Sourcing, Công ty Cổ
Phần Scavi đã tạo được cho mình một thương hiệu có uy
tín trên thương trường quốc tế. Hiện nay Scavi là một
"Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiêu biểu của ngành dệt
may Việt Nam" với trên 10.000 CBCNV, 5 nhà máy (4
nhà máy tại Việt Nam, 1 nhà máy tại Lào) cùng với sự
hợp tác sản xuất của khoảng trên 15 vệ tinh tại Việt Nam, Campuchia, Lào.
Thành công của Scavi hôm nay còn bắt nguồn từ chủ trương dị biệt hóa công cụ cạnh tranh bằng
Sáng tạo và Dịch vụ - vốn là công cụ cạnh tranh được áp dụng tại những nước phát triển. Hướng
đi này đã giúp Scavi tránh lối mòn của đa số các công ty may mặc thời bấy giờ (thập niên 80, 90
và trước đó) chỉ dựa vào yếu tố chi phí gia công thấp của những nước chậm phát triển hoặc đang
phát triển mà không tìm được sự khác biệt trong cạnh tranh.
III. SCAVI mở lối đi riêng phần mềm quản lý tài sản BSM.AMS

Với một lối đi đột phá, ngay vào thời điểm khó khăn nhất vì những hạn chế không nhỏ của
toàn ngành dệt may Việt Nam nói chung và tập thể Scavi nói riêng, Scavi đã từng bước
triển khai và thực hiện những mục tiêu kỹ nghệ hóa cho từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt
vào ngày 12/11/2015, Ban lãnh đạo Scavi đã quyết định đầu tư gần 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ
thống quản lý tài sản BSM.AMS của Công ty TNHH Phần Mềm BSM trong việc quản lý
hơn 10,000 máy móc cùng các thiết bị may đặc thù phức tạp của ngành dệt may.
Giờ đây việc quản lý trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, chỉ với một đội nhân sự gồm 1 IT, 3
nhân viên phụ trách hệ thống AMS, cả một nhà máy với hàng ngàn thiết bị may và máy
móc đã được hoạt động trơn tru và phát huy tối đa công suất
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IV. Chi tiết, hiệu quả giải pháp
1. Chi tiết giải pháp BSM.WMS


Công nghệ RFID bao gồm các hệ thống đầu đọc
(Reader) và Chip nhận diện (Tag) giúp các thiết bị có
thể phát và nhận tín hiệu trả về một cách tự động và liên
tục.



Kết hợp phần mềm quản lý tài sản (AMS) với hệ thống
RFID



Sử dụng hệ thống máy tự động cầm tay (PDA) để tác vụ:
kiểm kê tài sản, điều chuyển vị trí và cập nhật trạng thái tài
sản, …

2. Hiệu quả giải pháp BSM.WMS

 Hệ thống AMS đã giúp Scavi giảm được khối lượng lớn thời gian để kiểm đếm, theo dõi
tình trạng máy móc hay NPL của mình, thay vì chỉ làm hoàn toàn bằng thủ công và Excel
như trước đây.
 Nhân viên quản lý cũng được giảm bớt áp lực và làm việc hiệu quả hơn, công nhân ngày
càng yên tâm vì những sản phẩm họ làm ra luôn đạt được những chất lượng mà công ty
yêu cầu.
 Năm 2015, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Tập đoàn Scavi với thế mạnh
kiên cường của mình vẫn đưa doanh số tăng đến 30% so với năm cũ. Với tốc độ tăng
trưởng như hiện nay, Scavi hoàn toàn tự tin hoạch định doanh số tăng trên 40% trong năm
2016.


Từ đầu năm 2016 đến nay, không khí thi đua làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn
Scavi diễn ra rất sôi nổi, thêm vào đó đơn hàng đến với Tập đoàn ngày càng nhiều. Đây
thật sự là những tín hiệu tích cực đối với Scavi trong những tháng đầu năm, dự báo một
năm sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

V. Tham khảo:



Website SCAVI: http://www.scavi.com.vn/



Website BSM: http://bsm.com.vn/



Website Zebra: http://zebra.com
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