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SAP (viết tắt của System Applications and Products in Data Processing) là nhà cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý doanh 
nghiệp cho các tổ chức, công ty.
Hiện nay, SAP S/4 HANA là ERP và là nền tảng kỹ thuật chính cho những giải pháp khác của SAP, cho phép các doanh nghiệp 
áp dụng vào chuyển đổi thành doanh nghiệp số. Với nền tảng này, họ có thể tận dụng công nghệ tiên tiến để quản lý các quy 
trình kinh doanh và tận dụng các yêu cầu dữ liệu của họ để phân tích hoạt động kinh doanh, các yêu cầu về dữ liệu lớn để dự báo 
và phân tích dự đoán, tận dụng Trí tuệ nhân tạo và nâng cao mức độ tương tác với khách hàng.
Tốc độ xử lý của SAP HANA tạo ra sự gia tăng lợi ích trong toàn doanh nghiệp, tất cả các hoạt động từ giao dịch bán hàng đến 
các ứng dụng phân tích phức tạp sẽ hoạt động nhanh hơn và cung cấp thông tin chi tiết để hành động kịp thời, nhờ đó tăng hiệu 
suất và hiệu quả trong các quy trình của doanh nghiệp và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Cùng với các đối tác trong hệ sinh thái, SAP đang cung cấp dịch vụ cho

Từ góc độ khách hàng:
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trong số 2000 công ty trong danh sách
Forbes Global vận hành trên SAP92%

440,000 khách hàng tại hơn quốc giahơn 180

trong số 100 thương hiệu 
có giá trị nhất vận hành trên SAP98%

Các gói giải pháp cho 25 ngành và 12 giải pháp nghiệp vụ.
Các tùy chọn triển khai giải pháp trên máy chủ vật lý (On-premise), nền tảng đám mây (Cloud) hoặc kết hợp (Hybrid).
Hơn 100 trung tâm phát triển giải pháp trên toàn thế giới.

Với vai trò nhà cung cấp giải pháp, SAP có:

SAP
Nhà cung cấp
Phần mềm ứng dụng doanh nghiệp lớn nhất thế giới



                                              Chọn một lĩnh vực mà bạn muốn được 
đào tạo chuyên sâu, chẳng hạn như trong lĩnh vực Tài chính 
hoặc Logistics, sau đó liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lộ 
trình đào tạo dựa trên nền tảng học vấn và nguyện vọng 
nghề nghiệp của bạn. SAP có các chương trình tùy chỉnh 
cho sinh viên mới tốt nghiệp cũng như các chuyên gia dày 
dạn kinh nghiệm muốn có lợi thế cạnh tranh so với các đồng 
nghiệp của họ trong ngành.

                                                         Nâng cao kiến thức về giải 
pháp để nâng cao hiệu suất trong công việc của bạn. Hãy 
trao đổi với Quản lý hoặc Bộ phận nhân sự nơi bạn làm để 
tìm hiểu chi tiết về chương trình đào tạo phát triển kỹ năng 
nhân viên. Bạn có thể tận dụng nguồn hỗ trợ có sẵn trong 
chương trình này để tham dự các Khóa đào tạo/Chứng chỉ 
SAP mà bạn mong muốn.

                                            Cập nhật các phiên bản mới nhất và 
được SAP chứng nhận chính thức về chuyên môn của bạn 
hoặc khám phá nền tảng mới để củng cố kiến thức chuyên 
môn, từ đó mở ra nhiều cơ hội hơn cho bạn cả trong nước và 
quốc tế.
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Vì sao nên chọn Abeo Academy?

Thế giới đang đổi thay với tốc độ chóng mặt, cùng với các 
thách thức mới ngày càng gia tăng đối với các doanh 
nghiệp trên toàn cầu, khiến cho nhu cầu tìm kiếm những 
giải pháp kinh doanh giúp doanh nghiệp đứng vững và 
phát triển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự gia tăng 
việc áp dụng công nghệ và giải pháp kinh doanh mới này 
sẽ làm tăng nhu cầu về nguồn lực để triển khai và duy trì 
những giải pháp đó.

Vì sao nên tham gia khóa học SAP?

Ai có thể học SAP?
Người mới bắt đầu

Người trực tiếp sử dụng SAP

Chuyên gia SAP

1 Một trong những đối tác SAP hàng đầu ở 
Ðông Nam Á.

ÐỐI TÁC TIN CẬY

2 Chúng tôi có hơn 200 dự án SAP thành công.
MINH CHỨNG RÕ RÀNG

3 ABEO là đối tác triển khai đầu tiên được SAP ủy 
quyền làm trung tâm đào tạo SAP tại Việt Nam 

MÔI TRƯỜNG ÐÀO TẠO

GIÀU KINH NGHIỆM

5 Ðội ngũ giảng viên SAP là những người nhiều 
kinh nghiệm và có chuyên môn cao, họ đều đã 
tham gia vào nhiều dự án triển khai SAP.

6
Chương trình đào tạo của Abeo Academy dành 
cho các khóa học SAP đều kết hợp giáo trình về 
phần mềm, mô hình kinh doanh, bài tập thực 
hành và tài liệu hướng dẫn kèm theo.

CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO

7
Danh mục lớn các khóa học có giáo viên 
hướng dẫn có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu 
của bạn và được cung cấp tại địa điểm của 
bạn hoặc tại Trung tâm Ðào tạo của chúng tôi.

TÙY CHỈNH THEO NHU CẦU

4 Chúng tôi có một môi trường đào tạo chuyên 
nghiệp và được tiếp cận với các tài liệu đào 
tạo chính thức do SAP cung cấp.

TRUNG TÂM ÐÀO TẠO ÐƯỢC ỦY QUYỀN 
DUY NHẤT CỦA SAP
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Mô-đun cốt lõi nơi mà tất cả các giao dịch xử lý tài chính được 
ghi lại. Ðây là mô-đun được sử dụng để tạo Báo cáo tài chính 
theo luật định cho mục đích báo cáo bên ngoài doanh nghiệp.

Xin lưu ý: Chương trình học dưới đây chỉ là danh sách mẫu của phiên bản SAP S/4HANA và trung tâm chúng tôi cung cấp đầy 
đủ các chương trình đào tạo SAP. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ chủ đề nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Một trong những mô-đun chức năng lớn nhất trong SAP. 
Mô-đun này chủ yếu đề cập đến quy trình sản xuất như lập kế 
hoạch năng suất, lập kế hoạch sản xuất tổng thể, lập kế hoạch 
yêu cầu nguyên vật liệu, v.v.

Một phần không thể thiếu của chức năng hậu cần. Quản lý 
chất lượng rất quan trọng đối với cả quá trình hậu cần đầu vào 
và đầu ra và cũng để đảm bảo rằng các sản phẩm bạn làm ra 
đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.

SAP QM (Quản lý chất lượng)

Tập trung vào dòng chi phí và doanh thu của công ty. Ðây là 
một công cụ được các giám đốc điều hành cấp cao sử dụng 
để hỗ trợ quá trình ra quyết định của họ.

Bao gồm trong bộ khung giải pháp chính của SAP Digital 
Core, SAP MM cung cấp cho các công ty khả năng quản lý vật 
liệu, hàng tồn kho và kho hàng.

SAP SD quản lý tất cả các hoạt động trước khi bán hàng, 
tiếp nhận và quản lý đơn bán hàng, lịch trình, giao sản 
phẩm cho khách hàng, lập hóa đơn cho khách hàng đối với 
sản phẩm đã bán, xử lý việc vận chuyển và phân phối lô 
hàng cho khách hàng.

SAP SD (Bán hàng & Phân phối)

SAP ERP và Nền tảng kỹ thuật số

C_TS4FI SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Financial Accounting Associates (SAP 
S/4HANA 1909)

SAP FI

Tổng quan về Tài chính

Quy trình nghiệp vụ trong Kế toán tài chính

Căn bản về tùy chỉnh cho Kế toàn tài chính: GL, AP, AR 

Cấu hình Kế toán tài chính bổ sung

Quyết toán Tài chính

Kế toán tài sản

S4F00

S4F10

S4F12

S4F13

S4F15

S4F17

2 ngày

5 ngày

5 ngày

4 ngày

4 ngày

5 ngày

C_TS4CO SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Management Accounting Associates (SAP 
S/4HANA 1909)

SAP CO 

Quy trình nghiệp vụ Kế toán quản trị

Trung tâm chi phí và Kế toán đơn hàng nội bộ

Lập kế hoạch chi phí sản phẩm

Kiểm soát chi phí mục tiêu 

Trung tâm hạch toán lợi nhuận

S4F20

S4F22

S4F23

S4F25

S4F28

Phân tích lợi nhuậnS4F29

5 ngày

5 ngày

5 ngày

5 ngày

5 ngày

5 ngày

C_TS451_1909 SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing and Procurement

SAP MM
Quy trình nghiệp vụ Tìm nguồn cung và Mua bán

Thu mua 

S4500

S4520

4 ngày

5 ngày

C_TS422_1909 SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing

SAP PP Dữ liệu cơ bản cho sản xuất và quản lý sản phẩmS4210 5 ngày

Mô-đun chức năng

SAP FI (Kế toán Tài chính) SAP CO (Tính toán chi phí)

SAP MM (Quản lý vật liệu)SAP PP ( Lập kế hoạch sản xuất)

Mô-đun Mã khóa học Tên khóa học Thời lượng
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C_BOWI_42 SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.2

SAP BI SAP Phân tích kinh doanh qua web: Thiết kế báo cáo I/IIBOW310/BOW320 2 ngày

Business Intelligence (BI) được sử dụng để cung cấp ý 
nghĩa cho dữ liệu thô mà một tổ chức thu thập được. Dữ 
liệu thô được tinh gọn, lưu trữ và áp dụng logic kinh doanh 
để giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh tốt 
hơn. Dữ liệu này có thể được trình bày dưới dạng báo cáo 
và có thể được hiển thị dưới dạng bảng, biểu đồ, v.v.

SAP BI - Phân tích kinh doanh 

Mô tả các nguyên tắc cơ bản của quản trị hệ thống 
SAP, bao gồm cài đặt, cấu hình, cập nhật, sửa lỗi, di 
chuyển, khắc phục sự cố kỹ thuật trên hệ thống SAP 
và quản lý tất cả các hoạt động hàng ngày cho hệ 
thống SAP cụ thể đó hoặc tổng quan hệ thống.

SAP BASIS - Quản trị hệ thống

ABAP là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát 
triển cho các ứng dụng nền tảng kinh doanh SAP.

SAP ABAP - Lập trình Ứng dụng Doanh nghiệp Nâng cao

Một nền tảng mà các lập trình viên sử dụng để tạo và 
sửa đổi kho dữ liệu thực hiện các tác vụ quản lý dữ liệu, 
tạo báo cáo và phát triển các ứng dụng phân tích.

SAP BW - Kho dữ liệu

Mô-đun kỹ thuật

C_TADM50_75 SAP Certified Technology Associate – System Administration (SAP Max DB) with SAP NetWeaver 7.5

SAP BASIS

Triển khai và vận hành kỹ thuật I cho SAP S/4HANA và SAP 
Business Suite
Triển khai và vận hành kỹ thuật II cho SAP S/4HANA và SAP 
Business Suite

SAP NetWeaver AS – DB Operation (Oracle)

TADM10

TADM12

TADM51

10 ngày

10 ngày

5 ngày

C_BW4HANA_20 SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling & Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x

SAP BW

SAP BW/4HANA - Kho dữ liệu

SAP BW/4HANA - Thu thập dữ liệu

SAP BW/4HANA

BW410

BW450

BW462

10 ngày

10 ngày

5 ngày

SAP ABAP
ABAP Workbench cơ bản

Khái niệm ABAP Workbench 

TAW10

TAW12

10 ngày

10 ngày

C_TS462_1809 SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sales 1909

SAP SD

Quy trình nghiệp vụ bán hàng và phân phối

Quy trình bán hàng

Quy trình giao nhận

Quy trình xử lý hóa đơn

Ðịnh giá

S4600

S4605

S4610

S4615

S4620

4 ngày

5 ngày

2 ngày

SAP QM
Quy trình nghiệp vụ quản lý chất lượng

Lập kế hoạch chất lượng và Kiểm định

S4140

S4141

5 ngày

5 ngày

2 ngày

3 ngày

C_TAW12_750 SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.50

Module Course Code Course Name Duration

Mô-đun Mã khóa học Tên khóa học Thời lượng



SAP Retail cung cấp bộ giải pháp doanh nghiệp 
toàn diện cho các nhà bán lẻ. Nó có khả năng hỗ 
trợ các vấn đề đa dạng trong các phân khúc bán 
lẻ khác nhau. Cùng với khả năng đa kênh, tiện 
ích mở rộng giải pháp dành cho bán lẻ cũng có 
khả năng cung cấp hiển thị hàng tồn kho theo 
thời gian thực và chế độ xem toàn cảnh 3600 về 
tất cả các tương tác của khách hàng của bạn.

Ðược thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, SAP Business One là một ứng dụng 
đơn, giá cả phải chăng để quản lý toàn bộ hoạt 
động kinh doanh một cách rõ ràng hơn, bao gồm 
tài chính, bán hàng, quan hệ khách hàng và vận 
hành. Nó giúp hợp lý hóa các hoạt động từ đầu 
đến cuối của bạn, cung cấp quyền truy cập tức 
thì vào toàn bộ thông tin dữ liệu và đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng có lãi.

SAP Retail
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Các khóa học khác

Nếu bạn là quản lý dự án SAP tham vọng, mới 
nhận vai trò quản lý dự án hoặc đã có kinh nghiệm 
quản lý dự án lâu năm, bạn sẽ được học tập từ nội 
dung khóa đào tạo biên soạn bởi Nhà quản lý dự 
án SAP có kinh nghiệm - người đã quản lý và 
chuyển giao thành công rất nhiều Dự án SAP 
phức tạp trên quy mô lớn nhỏ khác nhau.

SAP Project Management

SAP Business One SAP Ariba

Các giải pháp quản lý chi tiêu thông minh của 
SAP Ariba cung cấp tích hợp sẵn có với SAP 
S/4HANA Cloud. Giờ đây, người dùng có thể liên 
kết hơn 30 quy trình với nhau và kết hợp dữ liệu 
giao dịch toàn diện để mang lại hiệu quả, độ 
chính xác cao hơn và kiểm soát mọi bước của quá 
trình, từ nguồn hàng đến thanh toán.

Truy cập danh mục đào tạo đầy đủ của chúng tôi tại https://training.sap.com/



Học theo cách của riêng bạn, trong thời gian của riêng bạn, với 
quyền truy cập 24/7 vào hệ thống đào tạo và mạng xã hội với 
SAP phù hợp với vai trò và trình độ của bạn. Tất cả các tài liệu 
đều có sẵn trực tuyến, vì vậy không cần phải lên lịch cho các 
khóa học hoặc đi đến các buổi đào tạo.

Xin lưu ý: Chương trình học dưới đây chỉ là danh sách mẫu và chúng tôi cung cấp đầy đủ các chương trình đào tạo SAP. 
Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ chủ đề nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.
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Trung tâm học tập SAP
(SAP Learning Hub) Chứng chỉ SAP

Chứng chỉ đào tạo của chúng tôi được công nhận trên toàn thế 
giới và là bằng chứng cho thấy bạn đã trải qua quá trình nghiên 
cứu và thực hành nghiêm túc trong lĩnh vực chuyên môn của 
mình.
Ðối với chứng nhận, chúng tôi có các chương trình trong các 
lĩnh vực trọng tâm và các cấp độ kỹ năng. Các chương trình này 
sẽ dành cho các đối tác, khách hàng hoặc người sử dụng SAP.

C_ARP2P_2002 - SAP Certified Application Associate - SAP Ariba Procurement

SAP Ariba

SAP Ariba Procurement: Mua hàng

SAP Ariba Procurement: Lập hóa đơn

SAP Ariba Procurement: Tuân thủ hợp đồng

SAP Ariba Procurement: Quản lý và Duy trì Danh mục

SAP Ariba Procurement: Quản lý

Báo cáo trong giải pháp SAP Ariba

AR510

AR530

AR520

AR540

AR720

AR810

2 ngày

1 ngày

1 ngày

2 ngày

2 ngày

2 ngày

C_ACTIVATE SAP Certified Associate – SAP Activate Project Manager

C_TB1200 SAP Certified Application Associate – SAP Business One Release 9.3

SAP Retail

Tổng quan về các chức năng trong SAP cho ngành Bán lẻ

Chức năng bán lẻ Delta: từ ERP cổ điển tới SAP S/4HANA

Dữ liệu chủ trong SAP dành cho bán lẻ

Giá, khuyến mãi, và định giá

SAP IRT

S4IRD

IRT310

IRT320

2 ngày

2 ngày

5 ngày

SAP Project 
Management

Phương pháp triển khai dự án SAP

Ứng dụng phương pháp Agile trong quản lý dự án SAP

ACT100

ACT200

2 ngày

2 ngày

4 ngày

SAP
Business One

SAP Business One - Logistics

SAP Business One – Kế toán

SAP Business One – Triển khai và Hỗ trợ

TB1000

TB1100

TB1200

4 ngày

3 ngày

3 ngày

Mô-đun Mã khóa học Tên khóa học Thời lượng



Ðịa chỉ:

Abeo Academy, phòng 901, tầng 9,

131 Xô Viết Nghệ Tĩnh Str., Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


