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BPO – Giải pháp giúp doanh nghiệp tăng tốc
Trong môi trường kinh doanh vô cùng cạnh tranh hiện nay, nhiều công ty đã và đang triển
khai các giải pháp để tiết giảm chi phí, nguồn lực đồng thời tăng cường hiệu quả kinh doanh
cho doanh nghiệp của mình.

Chúng ta phải thừa nhận rằng, đôi khicác công việc giấy tờ chiếm khá nhiều thời gian làm việc trong
ngày. Các núi tài liệu, chứng từ... khách hàng đã trở thành mối lo ngại thường nhậtcủa doanh nghiệp.
Bạn tự hỏi tại sao chúng ta lại lãng phí quá nhiều công sức, nguồn lực và cả nguồn nhân sự cao cấp
chỉ để giải quyết những công việc ấy? Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp (BPO) của GHP Far
East là giải pháp tốt nhất dành cho bạn. Thời gian của quý doanh nghiệp nên được dành để đưa ra các
quyết định kinh doanh quan trọng. Những công việc giấy tờ còn lại, chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý.
GHP Far East mang đến các giải pháp:

Mỗi ngày, chúng tôi có thể xử lý trên 500.000 tài liệu (ví dụ: xử lý thư phàn nàn của khách hàng,
các chứng từ, quản lý dịch vụ khách hàng...). Toàn bộ tài liệu là văn bản viết tay trên nhiều thứ
tiếng như Đức, Pháp, Nhật, Nga, Phần Lan... Dữ liệu được hỗ trợ xử lý bởi quy trình thông minh và
phần mềm ưu việt.
Sự kết hợp của chất lượng, bảo mật và giá cả cạnh tranh là chìa khoá giúp chúng tôi trở thành đối tác
hàng đầu của nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Các tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO/IEC
27001:2005 được áp dụng để đảm bảo chất lượng và bảo mật của các quá trình kinh doanh. Bên cạnh
đó, GHP Far East cam kết tuân thủ chỉ thị 95/46/EC và Luật bảo mật dữ liệu cá nhân nhằm tối đa hóa
các thông tin dữ liệu của khách hàng.
VỀ GHP FAR EAST
GHP Far East là nhà cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu tại Việt Nam, chuyên về xử lý dữ liệu. Hoạt
động từ năm 2004,chúng tôi là đối tácđáng tin cậy trong lĩnh vực BPO, cung cấp dịch vụ cho các
khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đến từ châu Âu, châu Á và Mỹ.
Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ BPO hàng đầu tại Châu Á, mang lại cho
khách hàng những dịch vụ và sản phẩm với chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh nhất, đồng thời
đảm bảo độ bảo mật thông tin ở mức cao nhất.
*BPO: Gia công quy trình doanh nghiệp.
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