
Quản lý gia hạn là gì? 

Quản lý gia hạn là quá trình quản lý việc gia hạn hợp đồng, đăng ký hoặc 

các thỏa thuận khác. Điều này có thể bao gồm các nhiệm vụ như theo dõi 

ngày hết hạn của hợp đồng, trao đổi với khách hàng về các tùy chọn gia 

hạn và xử lý các khoản thanh toán gia hạn. Quản lý đổi mới là một phần 

quan trọng của nhiều doanh nghiệp, vì nó giúp đảm bảo rằng các luồng 

doanh thu được duy trì và các mối quan hệ khách hàng được duy trì. Quản 

lý gia hạn có thể được xử lý thủ công hoặc thông qua việc sử dụng phần 

mềm chuyên dụng và nó có thể liên quan đến một loạt các hoạt động như 

tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng và thanh toán. Mục tiêu của quản lý 

đổi mới là làm cho quá trình gia hạn diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất có 

thể, đồng thời tối đa hóa giá trị của việc gia hạn cho cả doanh nghiệp và 

khách hàng. 

Quản lý gia hạn là quá trình quản lý việc gia hạn hợp đồng hoặc các thỏa 

thuận khác để đảm bảo rằng các bên tham gia vẫn tuân thủ các điều khoản 

và điều kiện đã thỏa thuận ban đầu. Quản lý gia hạn thường bao gồm các 

hoạt động sau: 

Theo dõi thời hạn: Quản lý gia hạn bao gồm việc theo dõi thời hạn của 

hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác, để đảm bảo rằng việc gia hạn được 

thực hiện đúng thời hạn. 

Đánh giá hiệu quả: Trước khi quyết định gia hạn, các bên tham gia nên 

đánh giá hiệu quả của hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác để đảm bảo 

rằng việc gia hạn là một lựa chọn hợp lý. 

Thương lượng lại điều khoản: Nếu cần thiết, các bên tham gia sẽ 

thương lượng lại các điều khoản trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác 

để đảm bảo rằng chúng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. 

Lập kế hoạch và triển khai: Sau khi quyết định gia hạn, các bên tham gia 

sẽ lập kế hoạch và triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng việc 

gia hạn được thực hiện thành công. 

Theo dõi và đánh giá: Cuối cùng, quản lý gia hạn bao gồm việc theo dõi 

và đánh giá kết quả của việc gia hạn, để đảm bảo rằng các bên tham gia 

tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận. 



Rò rỉ doanh thu là gì 

Rò rỉ doanh thu đề cập đến việc mất doanh thu tiềm năng xảy ra do các 

yếu tố khác nhau như sai sót, không hiệu quả hoặc bỏ lỡ cơ hội. Rò rỉ 

doanh thu có thể xảy ra trong bất kỳ doanh nghiệp nào và nó có thể có tác 

động đáng kể đến lợi nhuận của công ty. Có nhiều nguồn rò rỉ doanh thu 

tiềm ẩn, bao gồm những thứ như lỗi thanh toán, bỏ lỡ cơ hội bán hàng, 

quy trình không hiệu quả và chiến lược định giá không đầy đủ. 

Để giải quyết tình trạng rò rỉ doanh thu, các doanh nghiệp có thể cần xác định 

và khắc phục các vấn đề cơ bản đang gây mất doanh thu. Điều này có thể 

liên quan đến việc triển khai các hệ thống hoặc quy trình mới, đào tạo nhân 

viên hoặc sửa đổi chiến lược giá. Bằng cách giảm rò rỉ doanh thu, các doanh 

nghiệp có thể cải thiện hiệu quả tài chính và tăng lợi nhuận tổng thể của họ. 

Đúng vậy, rò rỉ doanh thu là hiện tượng mất doanh thu tiềm năng xảy ra trong 

một doanh nghiệp do các yếu tố như sai sót, không hiệu quả hoặc bỏ lỡ cơ 

hội. Thường thì rò rỉ doanh thu có thể xảy ra trong nhiều ngành công nghiệp 

khác nhau, từ sản xuất, bán lẻ, dịch vụ cho đến ngân hàng và tài chính. 

Một số nguyên nhân chính dẫn đến rò rỉ doanh thu bao gồm: 

Thiếu quản lý doanh thu hiệu quả: Khi các quy trình quản lý doanh thu 

không được thực hiện đúng cách hoặc không có, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ 

cơ hội để tăng doanh thu hoặc không thể kiểm soát được chi phí. 

Sai sót trong quá trình xử lý: Những sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu 

hoặc ghi nhận thông tin về doanh thu có thể dẫn đến mất mát hoặc sai sót về 

doanh thu. 

Không hiệu quả trong hoạt động marketing: Nếu chiến lược marketing 

không đạt được sự chú ý của khách hàng hoặc không thực hiện đúng cách, 

doanh nghiệp có thể bỏ lỡ cơ hội để tăng doanh thu. 

Điều chỉnh giá cả không hiệu quả: Nếu doanh nghiệp không quản lý giá cả 

đúng cách hoặc không hiệu quả, họ có thể bỏ lỡ cơ hội để tăng doanh thu 

hoặc giảm thiểu chi phí. 



Vì vậy, việc quản lý doanh thu đúng cách và tìm kiếm các cơ hội mới để tăng 

doanh thu là rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh 

nghiệp. 

Rò rỉ doanh thu trung bình cho một MSP là bao nhiêu? 

Rất khó để cung cấp tỷ lệ rò rỉ doanh thu trung bình cho các nhà cung cấp 

dịch vụ được quản lý (MSP) hoặc bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác, vì có 

nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ rò rỉ doanh thu của công ty. Một số 

MSP có thể có tỷ lệ rò rỉ doanh thu cao hơn do các yếu tố như lỗi thanh toán, 

cơ hội bán hàng bị bỏ lỡ hoặc quy trình không hiệu quả, trong khi những 

MSP khác có thể có tỷ lệ thấp hơn do các hệ thống và quy trình tốt hơn. 

Nói chung, tỷ lệ rò rỉ doanh thu cho MSP hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào 

khác có thể rất khác nhau tùy thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm các 

sản phẩm và dịch vụ cụ thể đang được cung cấp, quy mô và độ phức tạp 

của doanh nghiệp cũng như hiệu quả của các hệ thống và quy trình của 

nó. Để xác định tỷ lệ rò rỉ doanh thu cho một MSP cụ thể hoặc doanh 

nghiệp khác, cần phải phân tích các yếu tố cụ thể đang góp phần làm mất 

doanh thu và so sánh với doanh thu chung của công ty. 

Có bao nhiêu CSP Trực tiếp? 

Nhà cung cấp giải pháp đám mây trực tiếp (CSP) là một công ty cung cấp 

dịch vụ đám mây cho các tổ chức và doanh nghiệp. CSP cung cấp các giải 

pháp đám mây trực tiếp bao gồm các dịch vụ lưu trữ, tính toán, mạng, an 

ninh, quản lý dữ liệu và các ứng dụng khác trên đám mây. 

Một số ví dụ về CSP bao gồm Amazon Web Services (AWS), Microsoft 

Azure, Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba 

Cloud, v.v. Các nhà cung cấp giải pháp đám mây trực tiếp cung cấp các 

dịch vụ này thông qua một mô hình trả tiền theo sử dụng, giúp khách hàng 

tiết kiệm chi phí và tăng tính linh hoạt khi triển khai ứng dụng và dịch vụ 

trên đám mây. CSP là nhà cung cấp dịch vụ bán lại các sản phẩm và dịch 

vụ đám mây của Microsoft, chẳng hạn như Office 365 và Azure, cho khách 

hàng của họ. CSP có thể được Microsoft ủy quyền trực tiếp hoặc thông 

qua đối tác được ủy quyền, chẳng hạn như Đại lý bán lẻ giá trị gia tăng 

(VAR) hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP). Không có gì lạ khi 



các CSP làm việc với các đối tác được ủy quyền để truy cập các tài 

nguyên và hỗ trợ mà họ cần để thành công. Nếu không có thêm thông tin, 

không thể xác định chính xác số lượng CSP trực tiếp. 

Microsoft có bao nhiêu đối tác? 

Microsoft có một hệ sinh thái đối tác lớn và đa dạng, với các đối tác khác 

nhau, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn lớn. Rất khó để cung cấp 

số lượng đối tác chính xác của Microsoft, vì số lượng có thể thay đổi theo 

thời gian và có thể bao gồm một loạt các loại đối tác khác nhau. Microsoft 

có quan hệ đối tác với nhiều công ty và tổ chức khác nhau, bao gồm người 

bán lại, nhà tích hợp hệ thống, nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), nhà 

cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) và những người khác. Các đối tác 

này làm việc với Microsoft để bán và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của 

mình, đồng thời họ cũng có thể cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng bổ 

sung như tùy chỉnh, tích hợp và hỗ trợ.  

Microsoft là một công ty lớn với nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau, do 

đó số lượng đối tác của Microsoft cũng rất lớn. Tuy nhiên, vì số liệu này có 

thể thay đổi liên tục và không được công bố công khai, nên tôi không thể 

cung cấp cho bạn một con số chính xác về số lượng đối tác của Microsoft. 

Microsoft là một trong những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới và 

đã hợp tác với hàng ngàn công ty trên toàn cầu, bao gồm các đối tác OEM 

(Original Equipment Manufacturers), các nhà phát triển phần mềm, các đối 

tác phân phối, các nhà cung cấp dịch vụ và các khách hàng doanh nghiệp. 

Microsoft cũng có mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các nhà sản xuất thiết 

bị điện tử hàng đầu như Dell, HP và Lenovo để cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ của mình trên các thiết bị này. 

NCE là gì? 

NCE là viết tắt của "Ước tính tương phản tiếng ồn". Đây là một kỹ thuật 

được sử dụng trong học máy để ước tính xác suất phân phối mục tiêu, 

thường tốn kém về mặt tính toán hoặc không thể tính toán trực tiếp. 

NCE lần đầu tiên được giới thiệu trong một bài báo của Gutmann và 

Hyvärinen vào năm 2010 như một cách để đơn giản hóa việc đào tạo các 



mô hình tổng quát bằng cách giảm vấn đề thành nhiệm vụ phân loại nhị 

phân. Ý tưởng là tạo một bộ phân loại nhị phân có thể phân biệt giữa các 

mẫu từ phân phối đích và các mẫu từ phân phối nhiễu. Bằng cách đào tạo 

bộ phân loại này trên một tập hợp các ví dụ được dán nhãn, NCE có thể 

ước tính xác suất phân phối mục tiêu bằng cách sử dụng đầu ra của bộ 

phân loại. 

NCE đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng máy học, bao gồm xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên, nhận dạng hình ảnh và hệ thống đề xuất. 

Trải nghiệm Thương mại Mới của Microsoft là gì 

Trải nghiệm Thương mại Mới (New Commerce Experience) của Microsoft 

là một nền tảng thương mại điện tử cho phép các đối tác kinh doanh của 

Microsoft mua và bán các sản phẩm và dịch vụ trong cộng đồng đối tác 

của họ. Nền tảng này cung cấp cho các đối tác kinh doanh của Microsoft 

một giao diện thân thiện và dễ sử dụng để tạo đơn đặt hàng, xem thông tin 

đơn hàng và quản lý tài khoản. 

Trải nghiệm Thương mại Mới cũng cho phép các đối tác kinh doanh của 

Microsoft truy cập vào các công cụ phân tích và báo cáo để giúp họ đưa ra 

các quyết định kinh doanh thông minh. Các đối tác kinh doanh của 

Microsoft cũng có thể sử dụng trải nghiệm Thương mại Mới để quản lý tài 

khoản của mình, bao gồm cập nhật thông tin tài khoản, đặt hàng và theo 

dõi thanh toán. 

Trải nghiệm Thương mại Mới của Microsoft cung cấp cho các đối tác kinh 

doanh của họ một nền tảng thương mại điện tử đáng tin cậy và tiện lợi để 

tăng cường hoạt động kinh doanh của họ. 

Thanh toán Azure được thực hiện như thế nào 

Azure là một nền tảng điện toán đám mây do Microsoft cung cấp cho phép 

các doanh nghiệp và tổ chức lưu trữ một loạt các ứng dụng và dịch vụ. 

Thanh toán Azure dựa trên mô hình thanh toán theo mức sử dụng, có 

nghĩa là khách hàng bị tính phí cho các tài nguyên họ sử dụng hàng giờ. 

Khách hàng có thể chọn từ nhiều tùy chọn giá khác nhau, bao gồm các gói 



dựa trên đăng ký và tùy chọn trả tiền cho mỗi lần sử dụng, tùy thuộc vào 

nhu cầu của họ. 

Để quản lý thanh toán Azure của họ, khách hàng có thể sử dụng cổng thông 

tin Azure, đây là giao diện dựa trên web cung cấp quyền truy cập vào một 

loạt các công cụ và tài nguyên để quản lý tài nguyên và dịch vụ Azure. Cổng 

thông tin Azure bao gồm các tính năng như bảng điều khiển để theo dõi việc 

sử dụng tài nguyên và chi phí, các công cụ để quản lý đăng ký và thanh 

toán, cũng như cảnh báo và thông báo để giúp khách hàng luôn cập nhật 

việc sử dụng và chi phí của họ. Khách hàng cũng có thể sử dụng cổng 

thông tin Azure để xem lịch sử thanh toán và tạo báo cáo về việc sử dụng 

tài nguyên và chi phí của họ. 

Để thanh toán dịch vụ Azure, có một số phương thức thanh toán khác nhau 

bạn có thể sử dụng: 

• Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Bạn có thể thanh toán dịch vụ Azure bằng 

thẻ tín dụng, bao gồm Visa, MasterCard và American Express. Bạn có 

thể đăng ký thẻ của mình trong trang quản lý tài khoản của Azure và thiết 

lập tự động thanh toán để tránh quên hoặc trễ hạn. 

• Thanh toán bằng hóa đơn: Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp, bạn có 

thể đăng ký để thanh toán dịch vụ Azure bằng hóa đơn. Trong trang quản 

lý tài khoản của Azure, bạn có thể đăng ký thông tin thanh toán và thông 

tin liên hệ của công ty để nhận hóa đơn. 

• Thanh toán bằng PayPal: Azure cũng cho phép bạn thanh toán bằng 

PayPal. Bạn có thể liên kết tài khoản PayPal của mình với tài khoản Azure 

và sử dụng phương thức này để thanh toán các khoản phí của mình. 

• Thanh toán bằng giấy tờ chuyển khoản: Nếu bạn muốn thanh toán bằng 

giấy tờ chuyển khoản, Azure cung cấp các thông tin tài khoản và thông 

tin ngân hàng để bạn thực hiện quá trình này. 

Lưu ý rằng phương thức thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào địa 

điểm của bạn và chính sách thanh toán của Azure tại địa phương của bạn. 

Vì vậy, hãy kiểm tra trang web của Azure để biết thêm thông tin chi tiết và 

hướng dẫn thanh toán. 

 



 


