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Doanh nghiệp đang ngày càng trở nên linh hoạt và di động hơn.
Nhu cầu của họ về tự động hóa, văn phòng trực tuyến, khả 
năng hiển thị theo thời gian thực và tích hợp hệ thống v.v… 
chưa bao giờ cao như hiện nay. Nhiều doanh nghiệp mong
muốn đầu tư vào Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp 
(ERP) mang tính thích ứng cao và có khả năng kết nối nhân lực, 
quy trình và công nghệ trong vận hành.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, các doanh nghiệp
muốn triển khai Hệ thống ERP phải xem xét bối cảnh riêng của 
doanh nghiệp mình. Triển khai ERP có thể rất phức tạp và mang
nhiều rủi ro. Đó là những rủi ro nào? Và phương pháp nào có
thể quản lý những rủi ro đó một cách hiệu quả? Tham gia hội 
thảo trực tuyến của chúng tôi và lắng nghe các chuyên gia của
PwC Việt Nam chia sẻ về những rủi ro tiềm ẩn khi triển khai Hệ
thống ERP dựa trên kinh nghiệm nhiều năm lập kế hoạch và 
triển khai hệ thống ERP cho các tổ chức hàng đầu.
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