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Mục lục

1. Giới thiệu chung

2. Các tài nguyên học thuật của SAP và SAP UCC

3. SAP S/4 HANA & một vài module chính

– Navigation

– Sale & Distribution

– Material management

4. Thảo luận / ứng dụng trong giảng dạy ở khoa



1. Giới thiệu chung (1)

• Bối cảnh

– Ứng dụng CNTT để cải tiến CTĐT & chất lượng dạy

– Tài trợ của VinTech

• Mục tiêu của seminar

– Chia sẻ kiến thức về SAP ERP S/4 HANA

– Kêu gọi sự tham gia ứng dụng trong giảng dạy và cải

tiến môn học để tối đa hóa lợi ích của gói ứng dụng với

licence 1 năm

• Vấn đề thảo luận

– Lợi ích của SAP ERP S/4 HANA trong giảng dạy ở khoa

– Khả năng tiếp tục trong các năm sau



1. Giới thiệu chung (2)

• SAP ERP S/4 HANA

– Phiên bản thế hệ mới của SAP ERP trên nền tảng điện

toán đám mây. S/4 = Business suite 4 (next generation).

– HANA = High-performance Analytic Appliances

• GBI: Global Bike Inc. là case study liên quan đến

công ty mua bán xe đạp có trụ sở ở Mỹ & Đức.

• Các môn học có thể ứng dụng

– Hệ thống thông tin quản lý

– ERP/ Hệ thống thông tin tích hợp/ Chuyên đề HTTT

– Quản lý chuỗi cung ứng

– Kế toán tài chính/ Kế toán quản trị

– …



2. Các tài nguyên học thuật

- Thư viện learning hub cua SAP 
https://learninghub.sap.com/

- Các khóa học mở của SAP University Alliances 
https://www.sap.com/training-
certification/education-courses.html#course-
directory

- Tài liệu tham khảo có liên quan: 
https://drive.google.com/open?id=1NP6M-
yWLwLB2TIz4wCHLfJvD0lpdDrcU

https://learninghub.sap.com/
https://www.sap.com/training-certification/education-courses.html#course-directory
https://drive.google.com/open?id=1NP6M-yWLwLB2TIz4wCHLfJvD0lpdDrcU


3. SAP S/4 HANA & một số module (1)

• Truy xuất hệ thống: 3 cách

– Window GUI

– GUI thông qua Web address 

– Truy xuất qua Fiori (điện toán đám mây)

• Link truy xuất qua Fiori

– https://s80.sapucc.in.tum.de/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/
shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=314&sap-
language=EN

• Username: learn-xxx

• Password: 123456

https://s80.sapucc.in.tum.de/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=314&sap-language=EN


3. SAP S/4 HANA & một số module (2)

• Truy xuất hệ thống: 3 cách

– Window GUI

– GUI thông qua Web address 

– Truy xuất qua Fiori (điện toán đám mây)

• Link truy xuất qua Fiori

– https://s80.sapucc.in.tum.de/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/
shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=314&sap-
language=EN

• Username: learn-xxx

• Password: ######

https://s80.sapucc.in.tum.de/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=314&sap-language=EN


3. SAP S/4 HANA & một số module (3)

• Đăng nhập hệ thống

• Navigation/ Làm quen với hệ thống

• Một vài module

– 04 – SD : Sale & Distribution

– 05 – MM : Material Management

– 06 – PP : Production Planning

– 07 – FI : Financial Accounting

– 09 – HCM : Human Capital Management

– 10 – WM : Warehouse Management

– …



4. Thảo luận

• Khả năng ứng dụng trong giảng dạy ở khoa

• Tài nguyên đã được cấp: 20 user cho GV và 1000 

user cho SV. Thời hạn: 15/12/2020.

• Cách thức đăng ký sử dụng.

• Khả năng tiếp tục gia hạn phần mềm.

• Gói ERPSIM & khả năng triển khai

• Các vấn đề thảo luận khác.



Thank you!

Q & A


