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Để đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường kinh  
doanh cạnh tranh và nhiều biến động như ngày nay, các  
nhà lãnh đạo đòi hỏi phải có đầy đủ thông tin liên quan  
đến lợi nhuận thực sự trên các khía cạnh kinh doanh
khác nhau.

Trong những năm qua, nhiều phương pháp đã được  
phát triển để phân tích lợi nhuận ngân hàng. Trong  
nhiều trường hợp, lợi nhuận của sản phẩm hoặc dịch  
vụ thường được đo lường đơn giảnthông qua phân bổ 
chi phí một cách tùy ý. Các phương pháp như vậy
chưa kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu chiến lược, các
chuỗi giá trị và lợi nhuận một cách toàn diện. Mô hình
phân tích lợi nhuận đa chiều (“MDP”) được phát triển
nhằm khắc phục các nhược điểm nói trên.

Tiếp tục kế thừa ưu điểm của các phương pháp phân
bổ chi phí truyền thống, mô hình MDP thực hiện
phân tích lợi nhuận một cách có hệ thống hơn với
việc đồng thời phân bổ doanh thu bằng các tiêu chí
phân bổ. Qua đó lợi nhuận theo từng mảng kinh
doanh được phân tích và tổng hợp một cách toàn
diện.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận quanđiểm
của KPMG về việc phát triển mô hình Phân tích lợi 
nhuận đa chiều.

Lời mở đầu

Giải pháp phân tích lợi nhuận đa chiều cho ngân hàng 3



Ngày nay các ngân hàng cung cấp nhiều loại sản phẩm
và dịch vụ cho nhiều nhóm khách hàng đadạng thông
qua nhiều kênh bán hàng khác nhau.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình làm
việc với các ngân hàng ở Việt Nam, chúng tôi nhận 
thấy rằng với đặc điểm hoạt động kinh doanh đa dạng 
như nóitrên, trong nhiều trường hợp việc thiếu thông 
tin phân tích thấu đáo về lợi nhuận của ngân hàng sẽ
dẫn đến các quyết định không hiệu quả. Một vài ví dụ
điển hình như:

– Khách hàng có doanh số hoặc doanh thu cao hơn  
thường được cho là đóng góp nhiều hơn vào lợi
nhuận ròng do đó thường được đầu tư nhiều hơnvới
các hoạt động tiếp thị, bán hàng và các chươngtrình  
giảm giá.

– Kênh phân phối ngân hàng số, được xem là ít tốn
kém hơn các chi nhánh truyền thống và kênh bán
hàng qua điện thoại, do vậy thu hút đầu tư hơn.

– Danh mục sản phẩm được mở rộng dựa trênmong  
muốn đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho khách  
hàng mà không tính tới yếu tố lợi nhuận.

– Các sáng kiến cải tiến quy trình chỉ dựa trên yêu cầu  
cải tiến mà chưa tính tới tiềm năng tối ưu hóa chi phí.

– Chiến lược định giá sản phẩm chạy theo thị trường  
mà không tính đến chi phí thực tế.

Thấu hiểu thị trường
“Tôi không biết sản phẩm nào có lợi  
nhuận nhất?”

Giám đốc Khối KH Doanh nghiệp
NHTM có quy mô nhỏ

“Tiêu thức phân bổ nào là hợp lý đối với  
các hoạt động Ngân hàng số của tôi?”

CFO
NHTM có quy mô vừa

“Chúng tôi không biết được hiệu quả  
kinh doanh chi tiết của chúng tôi như  
thế nào. Những hiểu biết mà chúng tôi  
có không thể giúp chúng tôi đưa ra một  
chiến lược phù hợp.”

CEO
NHTM có quy mô nhỏ

“Cơ chế phân bổ chi phí của chúng tôi
rất cồng kềnh với hàng trăm tiêu thức
phân bổ”

CFO
NHTM có quy mô lớn
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Để có thể hiểu rõ về chi phí và lợi nhuận thực sự theo từng mảng kinh doanh của ngân hàng, chúng ta cần có
các phân tích rõ ràng và nhất quán theo từng chiều phân tích, ví dụ như: Khu vực địa lý, sản phẩm, khách hàng, 
v.v. Những thông tin phân tích về chi phí và lợi nhuận thực sự theo mỗi chiều phân tích sẽ cung cấp các hiểu biết
sâu sắc về các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh doanh, qua đó lãnh đạo ngân hàng có thể thực hiện các
quyết định sáng suốt và có hiệu quả. Ví dụ như: như sản phẩm nào đang sinh lời nhất? Các phân khúc khách hàng
đã được khai thác tối ưu chưa? v.v..

Chiều phân tích lợi nhuận mong muốn Chiều báo cáo mong muốn 

Nhiều khách hàng của KPMG đang dùng các phương pháp phân bổ dựa vào các tiêu chí dưới đây để phân bổ chi 
phí gián tiếp:

1. Số lượng nhân viên toàn thời gian ("FTE")

2. Doanh thu

– Cấp Khối kinh doanh:  Doanh nghiệp, Cá nhân, Nguồn vốn, Ngân hàngsố

– Cấp chi nhánh

3. Phân bổ đều

4. Số dư

5. Số lượng giao dịch

6. Quy định bởi cấp quảnlý

Trong khi vẫn tiếp tục kế thừa ưu điểm từ các  phương pháp hiện có, mô hình Phân tích lợi nhuận đa chiều đã
được phát triển với cách tiếp cận theo từng chiều phân tích, từ đó phân bổ chi phí từ các bộ phận hỗ trợ đến các
bộ phận kinh doanh trực tiếp tạo ra doanh thu. Cách tiếp cận toàn diện này cung cấp thông tin nhất quán và chính
xác về lợi nhuận của từng sản phẩm, dịch vụ hay kênh bán hàng. 

Mô hình phân tích lợi nhuận đa  
chiều là gì?
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Trước đây, quá trình phân bổ chi phí thường được
tiến hành một cách tùy ý và được sử dụng nhằm
mục đích quản trị ngân sách, thay vì được sử dụng
như một công cụ đắc lực giúp tối ưu hóa chi phí, 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Do vậy, 
các phương pháp này sẽ cố gắng xác định tiêu chí
phân bổ chính xác cho tất cả các loại hoạt động (ví
dụ: thực hiện báo cáo, phân tích báo cáo,…) và vì
vậy làm cho quá trình phân bổ trở nên phức tạp và
cồng kềnh.

Việc phân bổ chi phí và doanh thu không thể chính 
xác tuyệt đối. Nó chủ yếu dựa vào giả định và thảo
luận dưới một quy trình minh bạch.

Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều với phương
pháp tiếp cận theo yếu tố tạo ra giá trị (driver-based 
approach) sẽ tạo ra một bức tranh đầy đủ thông tin và
toàn diện, liên kết chi phí phát sinh từ các hoạt động 
hỗ trợ kinh doanh và doanh thu/giá trị được tạo ra từ 
các hoạt động hỗ trợ này. Qua đó cung cấp các thông
tin hữu ích hỗ trợ cho việc tối ưu hóa chi phí và nâng
cao hiệu quả lợi nhuận.

Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều không chỉ cung  
cấp hiểu biết về các yếu tố tạo ra giá trị đối với ngân
hàng mà còn mang lại những thông tin phân tích lợi
nhuận toàn diện và chi tiết theo sản phẩm, khách 
hàng và kênh bán hàng… Những phân tích này sẽ hỗ 
trợ ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược như 
cung cấp dịch vụ phù hợp, chiến lược giá cạnh tranh 
cho các phân khúc khách hàng mang lại lợi nhuận, 
ngừng kinh doanh sản phẩm không hiệu quả, mở ra 
các kênh phân phối hoặc thị trườngmới…
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Tại KPMG, chúng tôi tin rằng một mô hình phân tích  
lợi nhuận đa chiều thành công được xây dựng dựatrên  
việc phân tích các yếu tố sau (vui lòng tham khảoHình  
1: Các chiều phân tích)

– Sổ cái

– Cơ cấu tổchức

– Chuỗi giá trị

– Chiều phân tích

Cụ thể, Sổ cái sẽ được xem xét kỹ lưỡng để xác định tất
cả các loại doanh thu và chi phí. Theo đó, các loại thu 
nhập và chi phí này sẽ được tổng hợp và phân bổ ở cấp 
độ phòng ban chức năng. Việc kiểm soát sổ cái là yêu
cầu thiết yếu cho giải pháp phân tích lợi nhuận. Sổ cái
cần được xây dựng bám sát cơ cấu tổ chức và chức
năng hoạt động để hỗ trợ việc xác định các chi phí phát
sinh và các giá trị được tạo ra tương ứng.

Sau đó, cơ cấu tổ chức sẽ được chia nhỏ thành 4 khối:  
Khối kinh doanh (các phòng ban trực tiếp tạo ra doanh  
thu); Khối hỗtrợ kinh doanh (các phòng ban trực tiếp hỗ  
trợ khối kinh doanh trong việc điều hành hoạt động kinh

doanh hằng ngày); Khối quản trị (các phòng ban quản lý
và quản trị); Khối hỗ trợ chung (các phòng ban cung cấp
dịch vụ cơ bản chung cho tất cả các khối khác).

Doanh thu và chi phí sẽ được phân bổ giữa các phòng
ban chức năng và giữa các khối nói trên dựa trên một 
trật tự và các tiêu chí đã được xác định trước. Tại giai 
đoạn này, ma trận phân bổ và tiêu chí phân bổ tương 
ứng được xây dựng dựa trên cơ cấu tổ chức theo cấp
độ phòng ban chức năng. Đây là một công cụ do 
KPMG thiết kế để hỗ trợ quá trình phân bổ doanh thu, 
chi phí và tổng hợp chuỗi giá trị của các chiều phân 
tích. Cơ chế phân bổ của mô hình phân tích lợi nhuận 
đa chiều phần lớn được thực thi dựa trên các nguyên 
tắc được liệt kê trong cây tiêu thức giá trị này.

Sau khi hoàn thành việc phân bổ doanh thu và chi phí,  
các chuỗi giá trị sẽ được xác định cho mỗi chiều phân  
tích để tạo điều kiện cho việc xác định các khoản mục  
thu nhập/ chi phí tham gia trong việc tạo ra lợi nhuận
tương ứng. Các báo cáo lợi nhuận cho các chiều phân
tích sẽ được phát triển chủ yếu dựa trên chuỗigiá trị đã 
được thiết lập này.

Làm thế nào để phân tích và xây
dựng mô hình phân tích lợi nhuận
đa chiều
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Hình 1: Các chiều phântích

Sổ cái sẽ được xem xét 
kỹ lưỡng để xác định 
doanh thu và chi phí  ở 
mức độ tổng thể

Cơ cấu tổ chức  
(theo phòng ban)

Phân chia cơ cấu tổ chức  
ra thành 4 khối

– Kinh doanh

– Hỗ trợ kinh doanh

– Quản trị

– Hỗ trợchung

Chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị được chuẩn  
bị ở các cấp khácnhau

– Đơn vị kinh doanh

– Chinhánh

– Sản phẩm

Các chiều phân tích

Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều  
được phát triển dựa trên các chiều  
phân tíchsau:

– Đơn vị kinh doanh

– Chinhánh

– Sản phẩm

– Khách hàng

Đơn vị kinh doanh  

Chi nhánh  

Sản phẩm

Khách hàng  

Ngành nghề

Sổ cái tổnghợp
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Cơ chế phân bổ
Phân bổ chi phí
Mặc dù việc quản lý lợi nhuận bao gồm cả khía cạnh  
doanh thu và chi phí của doanh nghiệp, thông thường  
việc quản lý chi phí được tập trung mạnh, đặc biệt là  
các chi phí gián tiếp. Chi phí gián tiếp là những chi phí  
không liên quan trực tiếp với việc sản xuất và kinh
doanh sản phẩm, dịch vụ. 

Tại KPMG, chúng tôi tin rằng phương pháp tiếp cận
theo yếu tố tạo ra giá trị là phương pháp hiệu quả để 
phân bổ chi phí từ các bộ phận hỗ trợ kinh doanh của 
một ngân hàng đến các bộ phận kinh doanh. Tính giá 
thành dựa trên yếu tố tạo ra giá trị cho phép các ngân 
hàng cải thiện phương pháp đo lường chi phí của mình
bằng cách liên kết chi phí với các loại doanh thu tương 
ứng theo sản phẩm, khách hàng, kênh phân phối,v.v.

Trong phương pháp tiếp cận theo yếu tố tạo ra giá trị,  
các chi phí chung trước tiên được xác định theo từng
bộ phận chức năng tương ứng. Ma trận phân bổcủa  
KPMG sẽ được xây dựng để hỗ trợ quá trình phân bổ
của tất cả các đầu chi phí, đồng thời tích hợp vào các
chuỗi giá trị của từng chiều phân tích.

Cơ chế phân bổ sau đó sẽ được xác định cho tất cả  
các đầu chi phí. Các khoản mục chi phí chung sẽđược  
phân bổ từ khối hỗ trợ chung qua các khối quản trị,  
khối hỗ trợ kinh doanh và khối kinh doanh. Các khoản  
mục chi phí trực tiếp của của khối quản trị và khối hỗ  
trợ kinh doanh, cùng với chi phí phân bổtừ khối hỗ
trợ chung tiếp tục được phân bổ cho khối kinh doanh.  
Khối kinh doanh là khối cuối cùng nhận toàn bộ thu  
nhập và chi phí để hình thành lợi nhuận theo cácchiều  
phân tích đã xác định trước.

Phân bổ doanh thu
Việc phân bổ doanh thu cho các chiều phân tích sẽ
đơn giản hơn, dễ dàng xác định sản phẩm nào đã
bán cho khách hàng nào, và qua đó xác định doanh
thu của từng chiều phân tích cụ thể. Cần lưu ý rằng
trung tâm lợi nhuận cần được thiết lập để ghi nhận
doanh thu được tạo ra.
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Đối với những doanh thu không được tạo ra bởi bất 
kỳ hoạt động kinh doanh cụ thể nào (ví dụ như doanh 
thu thanh lý tài sản cố định ở hội sở), thì các khoản 
doanh thu này có thể được phân bổ dựa trên một số 
tiêu chí phân bổ đơn giản, thường là một tỷ lệ do ban 
lãnh đạo quyết định dựa trên định hướng kinh doanh 
của Ngân hàng.



Các tiêu chí phânbổ

Chúng tôi khuyến khích hạn chế số lượng các tiêu chí phân bổ nhằm mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và
tinh giản của quá trình phân bổ. Thông thường sẽ có 3 loại tiêu chí được sử dụng trong phương pháp phân bổ 
theo yếu tố ảnh hưởng của chúng tôi (tham khảo hình 2: các tiêu chí phân bổ tiêubiểu)

– Phân bổ trựctiếp

– Phân bổ dựa trên khối lượng

– Phân bổ theo tỉ lệ hỗnhợp

Phân bổ trực tiếp được áp dụng cho các loại chi phí/ doanh thu có mối quan hệ rõ ràng với chiều phân tích lợi
nhuận (ví dụ, các đơn vị kinh doanh, sản phẩm, khách hàng, v.v.) và được phát sinh trực tiếp cho những chiều
phân tích này. Không cần tính toán tỷ lệ phân bổ đối với phân bổ trực tiếp, chi phí/ doanh thu sẽ được liên kết
trực tiếp đến các chiều phântích.

Phân bổ dựa trên khối lượng được áp dụng cho các loại chi phí chung phát sinh tùy theo số lượng giao dịch. Đơn  
giá chi phí của một giao dịch cần được tính toán và chi phí phân bổ được xác định bằng cách nhân đơn giá với  
khối lượng giao dịch phát sinh.

Phân bổ theo tỉ lệ hỗn hợp được áp dụng cho các loại chi phí phát sinh mà không bị ảnh hưởng bởi khối lượng
giao dịch. Tỉ lệ hỗn hợp thường được tính toán theo tỷ lệ nhân viên toàn thời gian, Doanh thu, Số dư.

Hình 2: Các tiêu chí phân bổ tiêu biểu

Các loại tiêu chí phânbổ

Phân bổ trực tiếp Phân bổ dựa trên khối lượng Phân bổ theo tỉ lệ hỗn hợp

Chi phí / doanh thu có mối quan hệ  
rõ ràng đến các chiều phân tích lợi  
nhuận (ví dụ như các đơn vị kinh  
doanh, sản phẩm, khách hàng) và chỉ  
được phát sinh trực tiếp cho những  
chiều phân tích này

Chi phí được phân bổ theo khối lượng  
phát sinh như Doanh thu theo từng  
khối kinh doanh, Doanh thu theo từng
đơn vị kinh doanh, số lượng nhân viên
toàn thời gian

Chi phí phát sinh mà không bị ảnh  
hưởng trực tiếp bởi khối lượng. Tỉ lệ  
hỗn hợp thường bao gồm số lượng  
nhân viên toàn thời gian, Doanh thu,  
số dư bảng cân đối kế toán

Không cần tính toán tỷ lệ phân bổ, chi  
phí / doanhthu sẽ được liên kết trực tiếp

Cần phải tính toán tỷ lệ phân bổ. 
Lấy đơn giá x Khối lượng

Cần phải tính toán tỷ lệ phân bổ.  
Phân bổ dựa trên tỷ lệ phần trăm.
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Kênh  
bánhàng

Mạng lưới  
chinhánh

Internet  
banking

Mobile  
Banking

Bán  
trực tiếp

– Đề xuất chiến lược tiên tiến để  
cải thiện khả năng sinh lời bằng
cách phân tích lợi nhuận theo  
từng kênh bánhàng

Các chiều phân tích kinh doanh là những mảng kinh doanh chính của ngân hàng mà ban lãnh đạo cần được báo 
cáo. Một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều hiệu quả là cần
có những hiểu biết chung đối với các chiều phân tích, các khía cạnh kinh doanh quan trọng trong chiến lược phát
triển của Ngân hàng. Các chiều phân tích kinh doanh cùng với các yếu tố khác (ví dụ như sự đầy đủ của dữ liệu,
các cấp độ chi tiết báo cáo, v.v.) là nền tảng cơ bản cho việc phân tích và xây dựng mô hình phân tích lợi nhuận đa
chiều.

Theo kinh nghiệm của KPMG, các chiều phân tích kinh doanh thông thường của một ngân hàng là Sản phẩm, 
Phân khúc khách hàng, Khối kinh doanh & Đơn vị kinh doanh. Trong một vài trường hợp, Kênh bán hàng và
Ngành nghề kinh doanh cũng được lựa chọn. (Tham khảo hình 3: Các chiều phân tích tiêu biểu).

Hình 3: Các chiều phân tích tiêu biểu

Chiều phân tích Đối tượng phântích Ứngdụng

– Thu thập dữ liệu lợi nhuận của  
các phân khúc khách hàng để hỗ  
trợ hoạt động tiếp thị bán hàng

– Hỗ trợ để quyết định tỷ lệ lãi  
suất hoặc phí dịch vụ dựa trên  
khả năng sinh lời của từng
phân khúc kháchhàng

Khách hàng HNW MMEAffluent SME

– Hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh  
doanh bằng thông tin lợi nhuận  
của từng Khối

Khối  
kinh doanh Bán lẻ Doanhnghiệp Nguồnvốn

Sản phẩm

Tiền gửi Tiềnvay
Thẻ  

tíndụng
Giao dịch  
ngoạihối

– Hỗ trợ thiết kế sản phẩm dựa  
vào việc phân tích lợi nhuận

– Hỗ trợ chiến lược giá thôngqua  
việc quyết định về lãi suất, phí  
dịchvụChiếtkhấu  

hối phiếu Bảo lãnh
Chứng khoán  
có thu nhập  

cố định

Chứng khoán  
pháisinh
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Các chiều phân tích tiêu biểu của
mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều



A. Hỗ trợ quy trình lập kế hoạch và phân tích tài  
chính
Chúng tôi cho rằng các ngân hàng nên tích hợp  
phương pháp tiếp cận theo yếu tố tạo ra giá trị trong
suốt quá trình lập kế hoạch tài chính. Điều này sẽgiúp  
cho Ngân hàng xác định được mức chi phí tối ưu (cho  
mục tiêu doanh thu được xác định trước) trước khi
nó thực sự phát sinh. Đặc biệt, phương pháp tiếp cận  
theo yếu tố tạo ra giá trị tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình trao đổi về phân bổ chi phí giữa các bộ phận 
hỗ trợ kinh doanh (tức là bộ phận cung cấp dịch vụ) với  
các bộ phận kinh doanh (tức là bộ phận tiếp nhận chi  
phí phân bổ). Trong quá trình này, bộ phận cung cấp  
dịch vụ có trách nhiệm giải trình đơn giá dịch vụ và bộ
phận kinh doanh có trách nhiệm giải trình đối với khối  
lượng giao dịch phát sinh.

B. Đem lại tính minh bạch và thông tin hữu ích
trong quá trình phân bổ chi phí
Việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của cả bộ
phận cung cấp dịch vụ và bộ phận tiếp nhận dịch vụ
mang lại tính minh bạch đối với quá trình phân bổ chi
phí và do đó tiết kiệm công sức trong việc làm rõ các
khoảnphí phân bổ.

C. Hỗ trợ việc tối ưu hóa chi phí, phân tích chi phí  
theo từng chiều phân tích
Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều cải thiện khả  
năng quản lý chi phí ở cấp độ chiều phân tích. Mô  
hình này cung cấp các hiểu biết về chi phí và lợi  
nhuận thực sự của ngân hàng theo các chiều phân 
tích và qua đó xác định các cơ hội để tối ưu hóa chi
phí thay vì tiêu tốn nguồn lực vào việc chuẩn bị báo
cáo và làm rõ các khoản phí phân bổ.
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Những lợi ích mà mô hình phân
tích lợi nhuận đa chiều có thể
mang lại
Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều với phương pháp  
tiếp cận theo yếu tố tạo ra giá trị sẽ cung cấp một bức  
tranh chính xác và chi tiết, liên kết chi phí phát sinh từ  
các hoạt động hỗ trợ với doanh thu tương ứng. Điều  
này sẽ cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu về hiệu  
quả sử dụng chi phí và tối ưu hóa khả năng sinh lời.



Theo quan điểm của KPMG, chúng tôi đề xuất áp dụng phương pháp tiếp cận theo giai đoạn để phát triển mô  
hình phân tích lợi nhuận đachiều.

Bước đầu tiên chúng tôi sẽ nghiên cứu mô hình quản lý các hoạt động kinh doanh hiện tại của ngân hàng.  
Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc tìm hiểu mô hình hoạt động của ngân hàng, mục tiêu chiến lược 
và các thách thức hiện tại. 

Bước thứ hai chúng tôi sẽ nghiên cứu cấu trúc sổ cái, cũng như các khoản mục chi phí và doanh thu trong sổ cái
hiện tại. Sau khi tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng theo từng mã tài khoản của sổ cái, các phân tích sẽ
được thực hiện để phân bổ chi phí và doanh thu.

Bước tiếp theo là thiết kế và kiểm thử mô hình trên một nền tảng đơn giản, dễ sử dụng để đánh giá tính khả thi  
và phù hợp của mô hình đối với ngân hàng (ví dụ như một mô hình dựa trên nền tảng MS Excel) (tham khảo hình  
4: Chuỗi giá trị tiêu biểu của mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều).

Hình 4: Chuỗi giá trị tiêu biểu của mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều

Mã số cái của Chi phí và  
Doanhthu

Mô hình lợi nhuận dựa trên  
Excel dựa theo các chiều  
phân tích

– Sản phẩm

– Vị trí địa lý

– Ngành nghề

– Khách hàng

Chi phí trực tiếp

Chi phí giántiếp  
được phânbổ

Các tiêu thức
phânbổ/ 
phântích

Giải pháp phân tích lợi nhuận đa chiều cho ngân hàng 13

Các giai đoạn phát triển của mô
hình phân tích lợi nhuận đa chiều



Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều cuối cùng sẽ được triển khai và tích hợp vào hệ thống của Ngân hàng với  
một giải pháp phần mềm quản lý lợi nhuận thích hợp. Điểm quan trọng trong giai đoạn này là các vấn đề về chất  
lượng dữ liệu cần được giải quyết. Khi các dữ liệu tài chính và các quy trình liên quan được phối hợp với nhau,  
ban lãnh đạo Ngân hàng có thể trích xuất thông tin báo cáo để phục vụ cho việc ra quyết định hiệu quả.

Trong giai đoạn đầu của mô hình, các vấn đề về chất lượng dữ liệu và tính minh bạch của chi phí sẽ
được xác định, ghi nhận và giải quyết trước khi tiến hành giai đoạn 2 - tức là triển khai tích hợp mô hình
vào các hệ thống quản lý lợi nhuận (Tham khảo hình 5: Các giai đoạn của mô hình phân tích lợi nhuận 
đachiều)

Hình 5: Các giai đoạn của mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều

Sự nỗ lực

Lợ
ií

ch

Giai đoạn 2  
Triển khai hệ thống  
quản lý lợi nhuậnGiai đoạn 1

Mô hình dựa trên Excel

Làm sạch dữ liệu tổng thể,  
sắp xếp hệ thống tàikhoản

Triển khai hệ thống quản lý lợi  
nhuận

1
2
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Theo dõi chúng tôi trên:

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 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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