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Quý doanh nghiệp đã
sẵn sàng đối mặt với
những thử thách của
Cuộc Cách mạng Công
nghiệp 4.0?

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tạo áp lực thay đổi và
đa dạng hoá lên tất cả các tổ chức và nền kinh tế. Thay đổi là
một điều tất yếu của cuộc sống. Sự đa dạng cũng vậy. Chìa
khoá giúp một doanh nghiệp quản lý được sự thay đổi và sự đa
dạng chính là khả năng hợp nhất ở mọi khía cạnh. Từ kinh
nghiệm tư vấn cho các tập đoàn lớn trên toàn thế giới trong 13 năm
qua, chúng tôi nhận thấy rằng có đến 90% khách hàng của chúng
tôi chọn “UNITY” (tạm dịch: sự đoàn kết, hợp nhất) làm giá trị cốt
lõi mà họ cho là quan trọng nhất cho sự đổi mới sáng tạo và phát
triển của doanh nghiệp. Mặc dù họ đều mong muốn tạo nên sự
đoàn kết trong đội nhóm của mình, hầu hết các mô hình
kinh doanh và mô hình tổ chức của họ lại không được
thiết kế nhằm khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ và đổi
mới sáng tạo, điều này đã làm hạn chế tiềm năng phát
triển, kéo dài xung đột và là mầm mống
gây nên khủng hoảng về tài chính của
doanh nghiệp.

Giới thiệu về chương trình
Kiểm toán Hợp nhất 4.0
Chương trình kiểm toán giúp rà soát và đánh giá
khả năng hoạt động hợp tác thống nhất để tạo
ra giá trị cho doanh nghiệp trong thời đại mà
mọi nguyên tắc cũ đang bị phá vỡ. Những phân
tích thu được cũng sẽ cho phép chủ doanh
nghiệp có cái nhìn chính xác và toàn diện về khả
năng đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng
của doanh nghiệp trước những thay đổi trong

nhu cầu của khách hàng và môi trường kinh
doanh. Chương trình kiểm toán sử dụng Phương
pháp luận Hợp nhất UNIFY, phương pháp
3-trong-1 duy nhất trên thế giới có thể đánh giá
thực trạng sức khoẻ của doanh nghiệp ở cả 3 khía
cạnh: kinh doanh, tổ chức nhân sự và thương
hiệu. Phương pháp độc quyền này của Consulus
được áp dụng từ năm 2004.

Hướng Dẫn Tiến Hành Khảo Sát
Chương trình kiểm toán
bao gồm 27 câu hỏi, mỗi
câu hỏi với 4 phương án
lựa chọn.

Để đảm bảo tính chính
xác, cần có ít nhất 70%
nhân sự của doanh
nghiệp, bao gồm cả đội
ngũ lãnh đạo cấp cao và
cấp trung tham gia làm
bài đánh giá.

Sau đó, đội ngũ chuyên
gia Consulus sẽ phân
tích các kết quả kiểm
toán và đưa ra bản báo
cáo gồm các khuyến
nghị hành động.

Cách Đọc Báo Cáo?
Báo cáo Kiểm toán sẽ chỉ ra hiện trạng hiệu quả hợp
nhất của doanh nghiệp ở 3 khía cạnh: mô hình kinh
doanh, mô hình tổ chức và trải nghiệm thương hiệu.
Đồng thời bản báo cáo cũng sẽ đưa ra các khuyến
nghị giúp doanh nghiệp cải thiện và tối đa hoá nguồn
lực hiệu quả hơn để sẵn sàng cho Cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0.

Báo cáo Kiểm toán sẽ chỉ ra
rõ Biên Hợp nhất của doanh
nghiệp hiện đang là gì trong
số 4 biên hợp nhất dưới đây
và mối tương quan của từng
Biên với Đổi mới và Tăng
trưởng (xem biểu đồ).

Biên 3
Hợp nhất có
tính chuyển
hoá

Biên 2
Hợp nhất trên
cơ sở phối hợp
chặt chẽ

Đổi Mới

Các Biên
Hợp nhất
có ý nghĩa
như thế
nào?

Biên 1
Hợp nhất trên cơ
sở giao dịch

Biên 0
Hợp nhất bằng không

Tăng Trưởng

Biên 0
Hợp nhất bằng
không

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và
nguồn lực cần thiết nhưng đa số họ đang làm việc riêng lẻ vì không có
một quy trình hoặc nền tảng hiệu quả giúp họ hợp tác cùng nhau.

Biên 1
Hợp nhất trên cơ
sở giao dịch

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và
nguồn lực cần thiết nhưng chỉ có một số bộ phận đang phối hợp với
nhau trong công việc hàng ngày và hầu hết họ vẫn làm điều đó một
cách miễn cưỡng, không coi đó là một mối quan hệ mà chỉ đơn thuần
là một giao dịch, do đó hoạt động phối hợp này chỉ được coi là trên cơ
sở giao dịch đơn thuần.

Biên 2
Hợp nhất trên cơ sở
phối hợp chặt chẽ

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và
nguồn lực cần thiết. Bạn có những quy trình và hệ thống nhằm chủ
động hợp nhất các nhân tài nhằm tạo ra giá trị cao hơn. Trong tổ chức
của bạn, mọi người có sự tin tưởng lẫn nhau ở mức độ vừa và đã có
những thành quả đạt được từ sự hợp tác.

Biên 3
Hợp nhất có tính
chuyển hoá

Doanh nghiệp của bạn sở hữu nhiều nhân tài, có những năng lực và
nguồn lực cần thiết. Bạn có những quy trình và hệ thống được thiết kế
độc đáo và có hiệu quả, giúp chủ động kết nối mọi nguồn lực nhằm tạo
ra đổi mới sáng tạo, từ đó đạt được những đột phá trong kết quả kinh
doanh. Sự tin tưởng giữa các cá nhân trong tổ chức đạt ở mức cao, và
quá trình chủ động hợp tác đem lại nhiều thành quả đột phá, có khả
năng thay đổi vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Thông tin về giải pháp
Hãy chọn MỘT (1) lựa chọn phù hợp dưới nhất

Kiểm Toán Hợp Nhất 4.0 Và Báo
Cáo Kiểm Toán

Kiểm Toán Hợp Nhất 4.0, Báo Cáo
Kiểm Toán Và Workshop Hợp Nhất
1/2 Ngày

USD2,790

USD6,820

Tặng kèm: 1 giờ tư vấn trị giá USD1,500

Tặng kèm: Báo cáo sau workshop trị giá
USD3,000

Phí kiểm toán và phí tổng hợp báo cáo kiểm
toán là phí cố định, không phụ thuộc vào
kích thước doanh nghiệp

Workshop Hợp nhất sẽ có hiệu quả nhất đối với
nhóm lãnh đạo doanh nghiệp cấp trung và cấp
cao, tối đa là 30 người

Phí tư vấn đã bao gồm:
- Phí phát triển công cụ kiểm toán
- Phí tổng hợp báo cáo phân tích
- Phí phát triển công cụ kiểm toán
- Phí tổng hợp báo cáo phân tích
- Tổ chức và điều phối workshop
- Vé máy bay cho chuyên gia tham gia điều
phối workshop (đối với trường hợp doanh
nghiệp có trụ sở khác Hà Nội)
- Phí tổng hợp báo cáo sau workshop

*Chưa bao gồm và sẽ do phía khách
hàng chi trả:
- chi phí khách sạn 4* cho chuyên gia
- chi phí địa điểm tổ chức workshop
- chi phí bảo hiểm du lịch nếu có
- chi phí in ấn tài liệu
- thuê thiết bị phòng họp ví dụ như âm thanh,
máy chiếu
- và các chi phí phát sinh phải trả cho bên thứ
ba khi tổ chức workshop

Tiến hành Kiểm toán
Hợp nhất 4.0™
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Địa chỉ liên hệ
Công ty TNHH Consulus Việt Nam
Số 8 Tràng Thi, Hà Nội, Việt Nam
vietnam@consulus.com
www.consulus.com/vietnam

