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Mạng lưới PwC mở rộng quan hệ hợp tác với Microsoft
PwC mở rộng quan hệ Kinh doanh Toàn cầu và Chuyển đổi Công nghệ số với Microsoft
New York, ngày 29 tháng 3 năm 2017: Mạng lưới các công ty PwC vừa công bố kế hoạch mở rộng
quan hệ liên minh với Microsoft trên toàn thế giới. Với quyết định này, các công ty PwC trên toàn cầu
sẽ nâng cao khả năng hỗ trợ các khách hàng sử dụng công nghệ của Microsoft để chuyển đổi hoạt
động kinh doanh và năng lực công nghệ số với quy mô lớn.
PwC sẽ hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới xuyên suốt từ giai đoạn xây dựng chiến lược đến thực thi,
nhằm thực hiện thành công các dự án chuyển đổi Công nghệ số, Kinh doanh và Điện toán đám mây có
sử dụng các sản phẩm công nghệ của Microsoft như Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365, Microsoft
Office 365 hay Microsoft Power BI. PwC cũng sẽ sử dụng bộ phần mềm Cortana Intelligence Suite,
Azure IoT Suite và các dịch vụ an ninh mạng của Microsoft. Quan hệ liên minh mở rộng này sẽ giúp
PwC phát triển các giải pháp sáng tạo cho các ngành nghề khác nhau bằng công nghệ của Microsoft.
“Nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch thực hiện chuyển đổi công nghệ số với mục đích nâng cao lợi
thế cạnh tranh trong một thế giới ngày càng năng động và kết nối khăng khít,” ông Miles Everson –
Lãnh đạo dịch vụ Tư vấn của PwC trên toàn cầu cho biết. “Thông qua hợp tác với Microsoft, PwC đã
và đang cung cấp những kiến thức kinh doanh, hiểu biết chuyên sâu trong từng ngành, cũng như
những giải pháp sáng tạo trên nền tảng của Microsoft nhằm giúp các khách hàng doanh nghiệp đạt
được mục tiêu chuyển đổi công nghệ số và hoạt động kinh doanh. Liên minh mới này tạo điều kiện
cho PwC và Microsoft mở rộng quan hệ hợp tác sẵn có để cùng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hoạt
động kinh doanh thông qua công nghệ.”
Ông Judson Althoff, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Kinh doanh Thương mại Toàn cầu của Tập đoàn
Microsoft cho biết: “PwC đã và đang cung cấp những năng lực và giải pháp phù hợp cho từng ngành
nghề để giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, hỗ trợ công việc của nhân viên, tối ưu hóa hoạt
động và đổi mới sản phẩm. Thông qua việc mở rộng quan hệ liên minh bao quát toàn bộ nền tảng
công nghệ của Microsoft cũng như việc chia sẻ những năng lực và tầm nhìn tương đồng, PwC và
Microsoft sẽ giúp khách hàng đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ số của mình. Chúng tôi rất
hân hạnh được tiếp tục hợp tác với PwC trên toàn cầu.”
Liên minh mở rộng này sẽ tạo điều kiện cho PwC hỗ trợ khách hàng tận dụng được tiềm năng to lớn
của chuyển đổi công nghệ số, qua đó đạt được giá trị kinh doanh và tầm ảnh hưởng lớn hơn. Việc mở
rộng hợp tác này đánh dấu một mốc quan trọng, tạo tiền đề cho hợp tác sâu rộng hơn về các vấn đề
cơ hội và thách thức kinh doanh của khách hàng trên quy mô toàn cầu.
Thông tin cho tòa soạn
1. PwC có các quan hệ liên minh tương tự với các nhà cung cấp nền tảng khác. Quan hệ với
Microsoft không hạn chế PwC cung cấp dịch vụ tư vấn cho các khách hàng là các nhà cung cấp
nền tảng công nghệ khác.
Giới thiệu PwC
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan

trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 223.000 nhân viên
luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và tư vấn thuế
và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn.
Giới thiệu PwC Việt Nam
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng
tôi gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam
và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả
nước. Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy
phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội.
Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho
khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên
toàn thế giới.
©2017 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền.
PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi công ty
thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết
thêm chi tiết.
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About PwC Vietnam
PwC Vietnam established offices in Hanoi and HCMC in 1994. Our team of more than 750 local
and expatriate staff has a thorough understanding of the business environment in Vietnam and a
wide knowledge of policies and procedures covering investment, tax, legal, accounting and
consulting matters throughout Vietnam. We also have a foreign law company in Vietnam, licensed
by the Ministry of Justice with a head office in Ho Chi Minh City and a branch office in Hanoi.
We go the extra mile to help our clients achieve their objectives. We possess skill sets and
industry knowledge that our clients require at a local level across our network. We offer an
integrated service, bringing a breadth of skills and depth of resources to our clients wherever they
do business, throughout Asia and in the rest of the world. Visit our website for further information:
www.pwc.com/vn.
©2017 PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a
separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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