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Chúng tôi biết rằng
doanh nghiệp đang phải
đối diện nhiều công việc
phát sinh với tính chất và
đặc điểm luôn thay đổi
• Chúng tôi có những
chuyên gia hàng đầu để trợ
giúp những nhu cầu phát
sinh cấp bách hoặc chỉ
đơn giản làm cầu nối giữa
những con người đang phụ
trách công việc đó.
• KPMG OnDemand được
tạo ra để giải quyết những
vấn đề đó.

Khi mà doanh nghiệp không có thời gian để giải quyết
các vấn đề như thiếu hụt nguồn lực, khối lượng công
việc quá tải thì những nguồn lực ngắn hạn sẽ là giải
pháp tối ưu cho những thách thức này.

Tại sao lại chọn KPMG OnDemand?
• KPMG OnDemand cho phép doanh nghiệp trực tiếp được gặp gỡ và làm việc
với các chuyên gia hàng đầu và đáng tin cậy.
• Các chuyên gia của chúng tôi là những con người đầu ngành với nhiều kinh
nghiệm trong các lĩnh vực: Thuế, Kế toán-Kiểm toán và Tư vấn.
• Chúng tôi thường xuyên đào tạo cho những chuyên gia của mình để đảm
bảo họ được trang bị những yêu cầu, quy định mới nhất về hệ thống báo cáo
và quản trị.
• Các chuyên gia của chúng tôi đều là những người bạn đồng hành nhiệt tình,
hăng hái và luôn sẵng sàng trợ giúp cho bạn và doanh nghiệp.

Các bước đăng ký KPMG OnDemand

• Chúng tôi mang tới cho
doanh nghiệp một cách
nhanh nhất những chuyên
gia hàng đầu với chi phí
canh tranh.
• Từ việc trợ giúp các dự án,
phân tích kinh doanh hay
báo cáo quản trị, chúng
tôi đều có thể đáp ứng dễ
dàng và hiệu quả.

Ba bước đơn giản để đăng ký KPMG OnDemand
1.

Gửi thông tin trực tuyến về công việc và lý do bạn cần đến KPMG
OnDemand.
2. Tham khảo doanh sách các chuyên gia.
3. Lựa chọn chuyên gia mà bạn mong muốn được trợ giúp.
Bằng cách này, bạn và doanh nghiệp sẽ không phải mất thời gian vào việc:
•

Lựa chọn và đào tạo thêm nguồn lực

•

Kiểm tra thông tin tham khảo của ứng viên

•

Các quy trình phê duyệt

•

Phỏng vấn

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập ondemand.kpmg.com.vn
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Dịch vụ của chúng tôi
Thông qua KPMG OnDemand, chúng tôi có thể mang đến nhiều tiện ích đa dạng, gồm:
Phân tích
Phân tích, rà soát, lọc và chuyển đổi dữ liệu để tổng hợp và giúp đỡ doanh nghiệp bạn
nghiên cứu và đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu đó.

Quy trình kế toán
Hỗ trợ trong việc thiết lập và xem xét hệ thống kế toán và lưu giữ hồ sơ phù hợp,
cũng như việc ghi nhận hàng ngày giao dịch tài chính như mua hàng, bán hàng,
biên nhận và thanh toán tiền lương.

Kinh doanh và Vận hành
Qua việc tìm hiểu mô hình kinh doanh và hệ thống vận hành của doanh nghiệp, hệ
thống vận hành sẽ được xây dựng hiệu quả hơn. Ví dụ như, xác định yêu cầu cần thiết,
phát triển định hướng kinh doanh và thiết lập mô hình vận hành.

Quản trị tài chính
Trợ giúp các công việc liên quan đến tài chính và kết toán quản trị như hạch toán, đối
chiếu, tuân thủ, các giao dịch phải trả và phải thu, quản lý tiền lương, hồ sơ thuế, và các
nhu cầu phát sinh cuối tháng - cuối năm.

Mô hình tài chính
Xây dựng và rà xoát các loại mô hình cho nhiều mục đích khác nhau như kinh doanh, tái
cấu trúc, mua bán-sáp nhập, thoái vốn, định giá, dự báo và dự toán ngân sách.

Báo cáo quản trị
Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho mục đích báo
cáo quản trị và thông cáo các đối tác. Ví dụ như đối chiếu và phân tích các cập nhật và
tình hình hoạt động tài chính.

Quản lý dự án
Giúp đỡ các công việc quản lý hành chính như hỗ trợ dự án, hậu cần, phiên dịch, theo dõi và
đánh giá tiến độ dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn và phù hợp ngân sách.

Liên hệ
Chúng tôi mong đợi được hỗ trợ bạn và doanh nghiệp. Để được giải đáp và biết thêm chi tiết, xin vui
lòng gửi thư tới địa chỉ ondemand@kpmg.com.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo số +84 (8) 3821 9266.
Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập
nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông
tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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