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Hệ thống tư
vấn Lalog

Thệ thống đánh giá toàn
diện doanh nghiệp

Hướng dẫn thiết lập và
vận hành hệ thống

Tài liệu xây dựng chiến
lược

Sách tham khảo

Tài liệu quản trị nhân sự

Các bộ tiêu chuẩn tham khảo

Tài liệu đào tạo và phát triển kỹ năng

Các hệ thống quản lý mẫu
tham khảo

Đánh giá đủ các cấp

Xuất báo cáo kết quả

Hoạch định

Thực hiện

Đo lường

Điều chỉnh

Mô hình kinh doanh

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh

Văn hóa doanh nghiệp

Cấu trúc tổ chức

Khung năng lực

Tổng hợp về quản trị nhân sự

Hệ thống mẫu cho công ty dịch vụ

Hệ thống mẫu cho công ty cơ điện

Hệ thống mẫu cho công ty xây dựng

Đánh giá và phần tích

Đề xuất giải pháp

Lập chương trình thực hiện

Đào tạo nhận thức

Chuẩn hóa lại hệ thống

Đánh giá rủi ro và lợi ích và lập danh mục tài liệu

Biên soạn và ban hành tài liệu

Đào tạo tiếp cận hệ thống và áp dụng

Đào tạo đánh giá nội bộ

Đánh giá tính hiệu lực của tài liệu

Thiết lập hệ thống báo cáo

Cải tiến và điều chỉnh

Cơ cấu tổ chức

Ma trận chức năng

Mô tả công việc

Các tài liệu tham
khảo để thiết lập

hệ thống

Đo lường kết quả

Thứ tự các bước
để hoàn thiện hệ

thống

Sách kỹ thuật

Sách quản lý và phát triển con người

API

ARI

ASME

ASME- ANSI

ASTM

BS

EHEDG

Compressor

Pump

Mechanical

Welding

Others

Quà tặng

GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP CHUẨN HÓA HỆ THỐNG QUẢN LÝ
NỀN TẢNG ĐỂ CHUYỂN ĐÔI SỐ THÀNH CÔNG


